Covid-19: São Paulo define
datas para vacinação em
idosos acima de 65 anos
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (07) que idosos de 65
a 67 anos serão vacinados
contra a Covid-19 ainda
neste mês. De acordo com
o cronograma definido
pelo PEI (Plano Estadual
de Imunização), a aplicação da primeira dose da
vacina da Fiocruz acontece
no próximo dia 14, nos
idosos de 67 anos. Uma
semana depois, no dia
21, será a vez dos idosos
com 65 e 66 anos a serem
imunizados contra o vírus.
Ainda na próxima semana,
no dia 12, os trabalhadores,
a partir de 47 anos, da educação básica de escolas públicas e privadas também
serão vacinados.
P. A3

CÂMARA

CAUSA ANIMAL

O emprego do fogo, sob qualquer forma ou tipo de controle,
para fins de limpeza e preparo do solo está proibido em Indaiatuba e quem desobedecer poderá ser multado em R$ 29.090
por hectare queimado ou fração queimada.

A partir deste mês de abril, Indaiatuba passa a contar
com mais um conselho municipal: o de Proteção e
Defesa dos Animais, que é o 27ª conselho a funcionar
na cidade.

EDUCAÇÃO

PANDEMIA

Prática de queimada vai Indaiatuba cria conselho
gerar multa de R$ 29 mil para a defesa de animais
P. A4
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Gaspar alerta sobre o aumento
Indaiatuba tem novo
secretário na Educação de casos de Covid-19 na cidade
ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

O prefeito Nilson Gaspar foi o entrevistado do Programa Mais
Saúde desta quarta-feira (7) e abordou o momento da pandemia
que a cidade de Indaiatuba vem enfrentando.
P. A6

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba anunciou na
tarde desta quarta-feira (7), durante live nas redes
socais, a saída de Rita de Cássia Trasferetti do cargo
de secretária municipal de Educação
P. A11
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Imagem da Semana

Editorial
A luta contra o coronavírus
A pandemia do novo coronavírus, sem dúvida, chegou
e virou a vida de todo mundo de pernas pro ar. Um vírus
que no início era tratado como apenas uma gripe comum
mostrou a todos que ele é mais forte que pensavamos. Ele
é altamente contagioso e exige de todos nós a higienização
reforçada de nossas mãos, bom senso, responsabilidade e
educação.
Um vírus que foi capaz de fechar escolas, teatros, cinemas, shopping, comércio e levar muitos brasileiros ao isolamento social, não sendo “permitido” comemorar o aniversário com familiares, almoços em família, entre outras
tantas coisas que perdemos ao longo desses 13 meses. E há
aqueles que ainda se questionam: Mas, é pra tanto?
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.
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. Vamos
nos cuidar, cuidar dos nossos filhos, pais, avós e familiares.
Vamos cuidar dos nossos amigos, vizinho e até daquele que
nem conhecemos. Vamos seguir as orientações para que a possamos nos livrar desse vírus que levou muita gente querida e
que adoeceu pessoas conhecidas. Não vamos subestimar uma
doença que parou não só o Brasil, mas o mundo.

GERAÇÃO TIKTOK
Para quem achava que a disputa pelas mídias sociais
acabaram, TikTok chegou para provar o contrário. Dancinhas,
dublagem de frases cômicas, efeitos sonoros e visuais.Aempresa
chinesa Bytedance, dona do aplicativo mais famoso do mundo
“TikTok” já fatura mais que o Facebook de Mark Zuckerberg.
A empresa já vale cerca de R$1,5 trilhão e a plataforma
está próxima de chegar a um bilhão de usuários de 2021.
A última ameaça que o incrível Zuckerberg recebeu foi com o
Snapchat que começou a ter um crescimento considerável. Foi
neste momento, que o “o cara das mídias digitais” comprou
a empresa Instagram e absorveu uma nova modalidade de
contar uma história: stories e vídeos verticais de curta duração.
Para tentar frear o TikTok, o Instagram criou o Reels. Até
ganhou alguns adeptos, mas não se compara ao sucesso
do TikTok. A métrica desse último aplicativo difere
completamente do Facebook. O grande lance do TikTok é
querer entregar aquilo que você mais quer ver: ele descobre
as tendências que você mais gosta e te coloca em uma “bolha”
confortável de uma forma muito mais rápida que o facebook.
Crianças, adolescentes, adultos e idosos. TikTok além de
uma grande plataforma de entretenimento, atrai a todo e
qualquer tipo de público. Você pode encontrar dicas médicas
de ginecologistas, nutricionistas. Se você
gosta de animais, também poderá assistir
vídeos curtos de como cuidar do seu
pet. E se você quer apenas divertirse, poderá aprender novas dancinhas
do momento e ainda fazer um
“duelo” com alguém desconhecido.
Essa é uma rede social que veio para
ficar e poderá fazer a diferença na
comunicação em diferentes áreas,
tendo em vista que ela consegue
compartilhar o vídeo depois de
pronto em outras plataformas. E
ai, você já é da Geração TikTok?
Fernanda Bugallo
Jornalista, Comunicadora,
Atriz, Roteirista e Diretora

REUTERS/ERIC SEALS

O Estado de São Paulo registrou nesta quarta-feira (7) 28.631 pacientes internados pela Covid-19, sustentando a tendência de
queda nas hospitalizações pela doença. O patamar é similar ao registrado em 21 de março, e após essa data, até ontem, os números
se mantinham acima de 29 a 31 mil. Entre os 28,6 mil internados, 12.818 estão em leitos de Terapia Intensiva e 15.813 em enfermaria.
Em ambos os tipos de leitos houve queda: o patamar em UTIs esteve acima de 13 mil pacientes em UTIs e chegou a ultrapassar 18
mil em leitos clínicos. Nesta quarta-feira, as taxas de ocupação dos leitos de UTI atingiram de 88,6% no Estado e de 88% na Grande
São Paulo, as menores do mês de abril.

Artigo
TODO EMPREGADO TEM DIREITO ANUALMENTE A UM PERÍODO DE FÉRIAS
Após um ano árduo de trabalho, todos merecem um descanso para a família e para o
lazer. A vida frenética que todos levamos hoje em dia faz com que a percepção do tempo
passe rápido e o descanso deixa de ser prioridade, dando lugar a principal atividade do nosso dia a dia, que seria o trabalho.
Atentando para isso, o legislador trabalhista prevê na CLT o direito do empregado a
gozar um período de férias sem prejuízo da sua remuneração. Período este que tem como
finalidade a recomposição de energias para continuar, eliminando toxinas originadas pela
fadiga, além de promover o convívio social e familiar.
Para se adquirir o direito as férias, o empregado deve passar pelo período aquisitivo, ou
seja, precisa trabalhar 12 meses para adquirir o direito de 30 dias de descanso. Algumas
faltas durante o período aquisitivo, pode reduzir os 30 dias de férias, como por exemplo,
quem se ausentou injustificadamente entre 5 e 14 dias terá direito a 24 dias de férias.
Nesse contexto, há outras situações que faz com que o empregado perca as férias, como
por exemplo, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30
dias.
Ainda, cumpre mencionar que é previsto na Constituição Federal, um acréscimo na remuneração das férias correspondente a 1/3 delas, ou seja, o empregado que receber como
salário R$ 1.000,00, terá direito a um acréscimo de R$ 333,33 que deverão ser pagos até 2
dias antes de usufruir as férias.
Passado 12 meses de período aquisitivo, o empregador deverá conceder as férias dentre
os 12 meses subsequentes que se chama período fruitivo, e caso esse período não seja respeitado, deverá pagar as férias em dobro ao empregado.
Por fim, o empregado poderá converter
1/3 do período das férias em remuneração, vendendo 10 dias para o empregador.
Lembrando que as férias são devidas tanto
na dispensa imotivada como na justa causa se forem férias vencidas.
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Idosos de 65 a 67 anos serão vacinados
contra a Covid-19 ainda neste mês
Governo avança com o cronograma de vacinação com a inclusão de imunização do novo grupo prioritário
DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

governador
João
Doria
anunciou nesta quarta-feira (07) que
idosos de 65 a 67 anos
serão vacinados contra
a Covid-19 ainda neste mês. De acordo com
o cronograma definido
pelo PEI (Plano Estadual de Imunização), a
aplicação da primeira
dose da vacina da Fiocruz (Astrazeneca/Oxford) acontece no próximo dia 14, nos idosos
de 67 anos. Uma semana
depois, no dia 21, será a
vez dos idosos com 65 e
66 anos serão imunizados contra o vírus.
De acordo com a
Secretaria Estadual de
Saúde, nesta etapa de
vacinação devem receber a primeira dose
1,11 milhão de pessoas.
“Agora a vacinação está
avançando para as pessoas de 65, 66 e 67 anos
e vamos continuar impulsionando o máximo
possível, com a vacina
do Butantan e outras que
puderem ser adquiridas
pelo Ministério da Saúde”, reforçou Doria.
Ainda na próxima
semana, no dia 12, os
trabalhadores, a partir de
47 anos, da educação básica de escolas públicas
e privadas serão vacinados.
Casos
O índice de ocupação
de leitos de UTI para

tratamento de Covid
em Indaiatuba atingiu
100% no HAOC (Hospital Augusto de Oliveira Camargo) e 95% no
Hospital Santa Ignês na
quarta-feira (7), além de
ter chegado a 75% nos
leitos de UTI contratados junto ao SUS.
A Prefeitura informou que mais cinco
pessoas morreram em
decorrência da doença
nesta quarta, todas com
comorbidades, sendo
quatro delas idosas. Com
essas mortes, o total de
pessoas que perderam a
vida para a Covid desde
o início da pandemia subiu para 444.
A cidade registrou
ainda mais 90 casos positivos nesta quarta, o
que eleva o total de contaminados para 17.519.
Outros 559 casos aguardam o resultado de exames. Existem também
163 casos de mortes que
aguardam exames para
confirmação ou não de

AGÊNCIA BRASIL

A vacina utilizada para imunizar os idosos na faixa de 65 a 67 anos será a da Fiocurz e será aplicada a primeira dose

Covid.
De acordo com a Prefeitura, do total de contaminados, 16.978 conseguiram se recuperar.
Nesta quarta, 471 pessoas
que fizeram exames tiveram resultado negativo. E
pelo menos 26.356 pesso-

as foram vacinadas com
a primeira dose e outras
10.791 com a segunda
dose. (Eloy de Olveira)
Minha Saúde
Ao apresentar sintomas, o cidadão pode
realizar o seu atendimen-

to online, pelo MINHA
SAÚDE COVID-19. O
paciente responde questionário prévio e com a
suspeita, encaminhado
para médico de plantão,
que realiza o atendimento
por vídeo, sem sair da plataforma digital e encami-

nha para exame em uma
Unidade de Saúde.
O link do serviço
está no site da Prefeitura
www.indaiatuba.sp.gov.
br. Para outras dúvidas
basta chamar no WhatsApp da Saúde (19) 9 97793856.

SP tem queda de internações e na taxa de ocupação das UTIs
Ainda nesta quarta-feira (07) o governador informou que
o Estado de São Paulo registrou 28.631
pacientes internados
pela Covid-19, sustentando a tendência
de queda nas hospitalizações pela doença.
O patamar é similar
ao registrado em 21
de março, e após essa
data, até esta terça-feira (06), os números se

mantinham acima de
29 a 31 mil.
Entre os 28,6 mil
internados, 12.818 estão em leitos de Terapia Intensiva e 15.813
em enfermaria. Em
ambos os tipos de leitos houve queda: o
patamar em UTIs esteve acima de 13 mil
pacientes em UTIs e
chegou a ultrapassar
18 mil em leitos clínicos.

Hoje, as taxas de
ocupação dos leitos
de UTI atingiram de
88,6% no Estado e de
88% na Grande São
Paulo, as menores do
mês de abril.
Desde o início da
pandemia são 79.443
mortes e 2.576.362
casos, sendo 889
óbitos e 21.521 casos registrados de
terça para quarta.
Entre os recupera-

dos estão 2.218.618
pessoas e dessas
260.756 pessoas que

estiveram
internadas e receberam alta
hospitalar.

A taxa de ocupação dos leitos

Leitos Clínicos
Haoc: 87%
Santa Ignês: 68%

Número de vacinados - 1ª dose
26.356

UTI
Haoc: 100%
Santa Ignês: 95%
*Externa: 75%

Número de
vacinados - 2ª dose
10.791

*Leitos externos contratados pelo município
para atendimento SUS.
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Prática de queimada vai
gerar multa em Indaiatuba

CONSELHO

Câmara aprova criação
de conselho para a
Projeto de Lei aguarda a sanção do prefeito Nilson Gaspar proteção de animais
AGÊNCIA BRASIL

ELOY DE OLIVEIRA

FABIO POZZEBOM/ABR

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

emprego do
fogo, sob qualquer forma ou
tipo de controle, para
fins de limpeza e preparo do solo está proibido
em Indaiatuba e quem
desobedecer poderá ser
multado em R$ 29.090
por hectare queimado ou
fração queimada.
É esta a determinação de projeto do vereador Alexandre Peres
(Cidadania), aprovado
na Câmara na sessão de
segunda-feira (5) e que
aguarda a sanção do
prefeito Nilson Gaspar
(MDB) para entrar em
vigor.
A proposta proíbe
também a queima de
lixo, mato ou qualquer
outro material orgânico
ou inorgânico na zona
urbana do município e
enquadram-se para fins
da lei matos, galhos e

O órgão visa garantir os cuidados para preservação dos animais domésticos

Se forem praticadas em terrenos, estabelecimentos industriais e comerciais, a multa será de R$ 2.909

folhas caídas resultantes
de limpeza de áreas.
No caso de quem
for flagrado queimando
lixo, mato ou outros
materiais orgânicos e
inorgânicos, os valores
das punições variam: R$
1163,60, se praticados
em terrenos, e de R$
2.909, se realizados em
vias e passeios públicos.

Também passa a
ser proibida queima de
resíduos comerciais e
industriais. Se forem
praticadas em terrenos,
estabelecimentos industriais e comerciais, a
multa será de R$ 2.909.
Se for em vias e passeios
públicos, será de R$

5.818.
Para o vereador,

é preciso conter as
queimadas para proteger o solo, animais
e o meio ambiente.
Ele defende ainda a
montagem de um Plano de Informações,
Conscientização e
Ações Práticas para
dinamizar a fiscalização.
xxxx

A partir deste mês de
abril, Indaiatuba passa
a contar com mais um
conselho municipal: o
de Proteção e Defesa
dos Animais, que é o 27ª
conselho a funcionar na
cidade.
Os vereadores aprovaram a criação por
meio de um projeto enviado pela Prefeitura
durante a última sessão
ordinária, na segunda-feira (5).
O novo órgão visa
garantir os cuidados
necessários para preservação dos animais

domésticos e também
dos animais silvestres
e era uma reivindicação
antiga da população.
O novo conselho
será formado por 12
membros efetivos e 12
membros suplentes, seis
deles de vários órgãos
da Prefeitura, mais um
de universidades, outro
da OAB e quatro indicados por entidades afins.
Os indicados a compor o novo conselho
serão empossados pelo
prefeito em assembleia a
ser convocada assim que
houver as designações.
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Indaiatuba vai pagar ajuda
para complementar auxílio
de emergência federal

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Valor de R$ 130 será pago as 7 mil famílias inscritas no Cadastro Único
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

Prefeitura de
Indaiatuba
instituiu esta
semana uma ajuda financeira de R$ 130
para complementar o
auxílio emergencial do
governo federal, que
começou a ser pago na
terça-feira (6).
A ajuda terá duração de três meses
e, junto à parcela, os
beneficiados receberão
também R$ 20 a mais
por filho, desde que ele
tenha entre 0 e 14 anos
e até o limite de três.
Terão direito ao
benefício as 7 mil famílias cuja renda per
capita familiar é de
até meio salário mínimo (R$ 550) e que
estavam inscritas no
Cadastro Único do Ministério da Cidadania
entre 16 de janeiro de
2019 e 16 de janeiro
de 2021.
Os nomes dos beneficiados foram publicados no site da
Prefeitura (www.indaiatuba.sp.gov.br),
na Imprensa Oficial
do Município, nesta
terça-feira (6). Quem
está na lista deve preencher o formulário
no site e agendar um
atendimento presencial entre 12 e 30 de
abril para apresentação
de documentos.
Para dúvidas ou

Amigos, a saudade de
recebe-los no Simetria
Restaurante está grande!
E imagino que a vontade
de comer fora, um jantar
especial, também deve
estar. Por isso, pensei em
um prato especial para
vocês prepararem em
casa.
O Carré de Cordeiro,
servido com cuscuz marroquino e escabeche de
vegetais é um prato delicioso e ótimo para um
jantar a dois!
Confira a receita:
Ingredientes
Prefeito Nilson Gaspar sanciona Lei de auxílio municipal Renda Mínima Indaiatuba

mais informações a
Secretaria de Assistência Social disponibiliza o telefone (19)
3834-9595, além dos
canais de atendimento
da Prefeitura de Indaiatuba: Facebook
- Prefeitura de Indaiatuba; Instagram - @
prefaindaiatuba, Site
– www.indaiatuba.sp.
gov.br / 0800 770 7702
e WhatsApp (19) 9
9773 4701.
Superávit paga
A administração
municipal vai gastar
R$ 2,6 milhões para
custear a ajuda. A
assessoria do governo informou que os
recursos virão do superávit financeiro não
vinculado do exercí-

cio de 2020.
O projeto foi aprovado por unanimidade pela Câmara na
segunda-feira (5) e
sancionado no dia
seguinte pelo prefeito Nilson Gaspar
(MDB). A oposição
apresentou quatro
emendas, que foram
rejeitadas.
Para o opositor
Ricardo França (Podemos), o projeto é
importante e necessário, mas poderia ter
sido discutido melhor
e ter sido ampliado
para atender mais famílias, já que “existe
dinheiro”.
Críticas da oposição
“O superávit não
vinculado do ano pas-

sado foi de R$ 32,927
milhões, aprovamos
aqui uma economia de
R$ 2,2 milhões com
a redução de cargos
comissionados, esta
Casa devolveu mais
de R$ 4 milhões para
a Prefeitura e os servidores municipais estão
sem aumento desde o
ano passado, ou seja,
dinheiro tem e mais
pessoas poderiam ser
atendidas se o governo quisesse”, disse o
vereador do Podemos.
O líder do governo na Câmara, Arthur
Spíndola (PP), afirmou
que todos gostariam de
ampliar a ajuda, mas
que isto não era possível financeiramente.
“Temos de agir com
responsabilidade”.

• 400g de carré de cordeiro
• Sal e pimenta preta
a gosto
• 500g de cuscuz marroquino
• 400ml de caldo de
legumes
• Azeite de oliva
• 2 dentes de alho picado
• 1 Abobrinha italiana
• 1 cenoura média
• 1 berinjela pequena
• 1 cebola roxa
• 1 colher de chá de
cúrcuma da terra
• Salsa picada
Modo de preparo
Em uma travessa re-

tangular, coloque o cuscuz, tempere com sal,
cúrcuma e adicione o
caldo de vegetais para
hidratar. Cubra com um
pano ou plástico filme e
reserve;
Enquanto isso, corte
os legumes em cubos pequenos, aqueça uma frigideira com azeite e doure
o alho. Para os legumes,
comece com os mais duros, como a cenoura, a cebola, a berinjela e a abobrinha. Cozinhe por cerca
de dois minutos e desligue. Misture-os, acerte o
sal e reserve o escabeche;
Para o carré, raspe o
osso para tirar a pele que
o envolve, separe as costelas, tempere com sal,
pimenta e grelhe em uma
frigideira. O ponto ideal é
mal passado, rosado na
parte interna;
Para a montagem,
misture o cuscuz com o
escabeche,
acrescente
azeite e molde com um
aro ou uma tigela antes
de colocar no prato. Adicione o carré por cima do
cuscuz e decore com um
galho de alecrim ou salsa
e está pronto!
Dica do Chef: para o
carré, o importante é a
carne ficar suculenta!
Bon Appetit!

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

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600
SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/
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Gaspar alerta sobre o aumento
de casos da Covid-19 na cidade

Receitas do Lopes

Prefeito concedeu entrevista para o Programa Mais Saúde do Jornal Mais Expressão
ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA-PMI

Manjar de coco com goiabada.
Ingredientes

Indaiatuba registra aumento no número de casos e internações devido a Covid-19

DENISE KATAHIRA

O

redacao@maisexpressao.com.br

prefeito Nilson Gaspar foi
o entrevistado do Programa Mais
Saúde desta quarta-feira (7) e abordou o
momento da pandemia
que a cidade de Indaiatuba vem enfrentando.
De acordo com Gaspar,
o Estado de São Paulo
está passando pela pior
fase da pandemia do
coronavírus.
“Nem se pensava,
há um ano, que as coisas iriam piorar desta
forma.
Infelizmente
os números não param
de crescer, mas enfatizo que isso não é um
problema que ocorre
somente em Indaiatuba, mas sim em todas
as cidades paulistas”,
disse.
E para conter a disseminação da doença,
o prefeito enfatiza a
importância de seguir
os protocolos sanitários
como uso de máscara,
uso de álcool em gel e
evitar aglomerações.
“Não podemos subestimar essa doença que
já levou muita gente.
Temos que ter cuida-

do e responsabilidade.
A briga contra o vírus
não é somente do poder
público, mas também
da população”, afirma.
“Precisamos ser parceiros no combate ao
coronavírus”, pontua.
Quando questionado sobre a vacinação
na cidade, Gaspar disse que as doses que
chegam em Indaiatuba
está abaixo do esperado. “As doses estão
vindo em conta gotas.
Se dependesse de mim
boa parte da população já estaria vacinada,
mas dependemos das
doses que o Ministério
da Saúde nos envia”,
explica.
Ainda sobre a vacina, o prefeito afirmou que a cidade
aderiu ao consórcio público para a aquisição
de imunizantes contra
a Covid-19, além de
medicamentos equipamentos e outros insumos relacionados ao
enfrentamento da Pandemia. “Porém as prefeituras que aderiram
ao consórcio ainda não
podem comprar vacinas, pois depende de
trâmites legais”, disse.

Hospitais
Os hospitais de Indaiatuba estão com
capacidade máxima e
acende o alerta sobre o
colapso na saúde. Segundo Gaspar, a cidade
correu o risco de ficar
sem anestésicos, que
são usados nos pacientes intubados. “Chegamos a ficar no limite,
pois estamos usando
cada dia mais esse medicamento”, informa.
Quanto a aumentar
os leitos destinados
a Covid-19 na cidade, o prefeito disse
que o município tem
hospitais robustos e
equipados para tratar
os pacientes, porém o
aumento do número
de leitos é impossível
neste momento uma
vez que falta mão de
obra como médicos,
intensivistas,
enfermagem, fisioterapeuta
entre outros profissionais importantes. Além
disso, os medicamento
estão escassos. “A demanda está altíssima e
não está dando conta.
E isso é um problema
geral. Centenas de cidades estão na mesma situação e estamos

fazendo o possível
para que ninguém em
Indaiatuba fique sem
atendimento”, reforça.
Fase vermelha
Quando questionado sobre o fechamento do comércio como
forma de conter a dessiminação do coronavírus, o prefeito afirma
que não concorda com
a medida do Governo
Estadual. “Não acredito que o comércio seja
o responsável por esse
aumento de casos. Tem
que deixar eles trabalharem e produzirem,
pois as contas chegam
e precisam manter os
funcionário”.
Para ele o comércio deve se manter em
funcionamento, mesmo neste pior momento da pandemia. “Desde que tanto o cliente
quanto o comerciante
respeitem os protocolos sanitários, não tem
porque não dar certo.
Estão há muito tempo nessa situação de
abre e fecha e muitas
empresas já fecharam
suas portas de vez”,
disse.

Manjar
3 xícara(s) de chá de
leite integral
1 vidro de leite de
coco
(200 mililitros)
1/2 colher(es) de chá
de sal
9 colher(es) de sopa
de açúcar
1 canela em pau
4 colher(es) de sopa de
amido de milho
1 colher(es) de chá de
manteiga
Calda e finalização
1 xícara(s) de chá de
açúcar
500 mililitro (ml) de
suco concentrado de goiaba
Modo de preparo

Renda Mínima
O auxílio municipal
Renda Mínima Indaiatuba visa minimizar os
efeitos causados pela
quarentena decretada
pelo Governo do Estado de São Paulo como
forma de conter a pandemia de Covid-19.
O Projeto de Lei foi
aprovado pelos vereadores municipais nesta
segunda-feira (05), por
unanimidade.
Além do auxilio
municipal,
Gaspar
anunciou que os Kits
alimentação voltarão a
ser entregues, a partir
da semana que vem,

Manjar
Junte todos os ingredientes (menos a manteiga) e leve ao fogo médio
até engrossar. Retire do
fogo, junte a manteiga e
transfira imediatamente
para uma forma de 24 centímetros com furo no meio
untada com manteiga ou
desmoldante. Deixe esfriar
e leve à geladeira por no
mínimo 3 horas.
Calda e finalização
Para a calda, junte o
suco concentrado de goiaba e o açúcar em uma
panela. Deixe a mistura
reduzir a 1/3 e você terá
uma calda linda e deliciosa. Desenforme o manjar
e sirva com a calda por
cima. Se quiser, decore
com alguns pedaços de
goiaba no prato.

para os alunos da rede
municipal de ensino.
“Cerca de 22 mil famílias serão beneficiadas
com esse auxilio”.
Além disso, Gaspar
afirma que Indaiatuba
é a primeira cidade da
região a colocar em
prática o Renda Mínima que visa ajudar as
pessoas em vulnerabilidade. “Esse benefício
pode ser prorrogado
caso a pandemia se
mantenha nesse patamar daqui três meses”.
Confira a entrevista
completa no facebook.
com/jornalmaisexpressao.
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Prefeitura reduz subsídio para o
transporte e retira teto de gastos
A Prefeitura pagava R$ 4,25 por passageiro transportado até o valor de R$ 529.920,00 por mês
ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

Prefeitura de
Indaiatuba reduziu de R$
4,25 para R$ 4,17 por
passageiro o valor do
subsídio ao transporte coletivo, que vinha
sendo realizado desde
maio do ano passado por
causa da pandemia em
favor da empresa Sancetur, conhecida na cidade
com o nome fantasia de
SOU Indaiatuba.
O projeto com essa
mudança foi aprovado
pela Câmara na segunda-feira (5) com mais
duas alterações em relação à lei nº 7343, de
23/04/2020, que criou o
subsídio: 1) acabou com
o teto de gastos para
esse auxílio e 2) mudou
a forma de pagamento

de passageiros transportados para passageiros
pagantes.
Na lei original, a Prefeitura pagava R$ 4,25
por passageiro transportado até o valor de
R$ 529.920,00 por mês.
Agora vai pagar R$
4,17 por passageiros
pagantes, mas sem a
imposição do teto.
Ricardo França (Podemos), da oposição, vê
risco na retirada do teto,
mesmo com a redução
do valor do subsídio e
a mudança para passageiro pagante em vez de
transportado.
Para ele, a empresa
não fez por merecer
o auxílio que recebeu
desde o ano passado e o
subsídio é uma injustiça
com os comerciantes,
que não estariam sendo
ajudados pela Prefeitura

JOÃO GUILHERME D´ARCADIA ACS/CMI

O projeto com mudança foi aprovado pela Câmara nesta segunda-feira (5)

com programas semelhantes.
As quatro emendas
que França apresentou
ao projeto foram rejeitadas.
O vereador Alexandre Carlos Peres (Ci-

dadania) ficou irritado
com a observação de
França. Ele disse que
está cada vez mais difícil de as pessoas acharem as ações boas.
“Baixou o valor do
subsídio, agora não se

remunerará por passageiro transportado e
sim por pagantes. É uma
medida boa. A empresa
de ônibus vai ter de
arranjar passageiros.
Senão, não vai ganhar”,
afirmou ele.

O líder do Governo na Câmara, Arthur
Spíndola (PP), também
defendeu que a medida tinha de ser adotada, pois do contrário o
transporte paralisaria
devido à pandemia.
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Governo Estadual cria o Bolsa do Povo
com investimento social de R$ 1 bilhão
Iniciativa prevê unificação dos programas estaduais com ampliação do público atendido e dos valores
REPRODUÇÃO

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

O

Governo do
Estado
de
São
Paulo
anunciou nesta quarta-feira (7) a criação
do Bolsa do Povo que
pretende unificar os
programas
sociais
de São Paulo em um
cadastro único com
aumentos dos valores
pagos e ampliação de
abrangência.
Este é o maior programa social já anunciado pelo Governo
Estadual e deve pagar
benefícios de até R$
500. Segundo o governador João Doria,
o programa irá beneficiar até 500 mil
pessoas direta e indiretamente nos 645
municípios.
Para o Bolsa do
Povo o Estado de SP

Um dos carros-chefes do Bolsa do Povo é a contratação de 20 mil pais e mães de alunos das escolas públicas

prevê um investimento de R$ 1 bilhão, apenas no ano de 2021, e
é uma das medidas de
enfrentamento à vulnerabilidade socioeconômica causada
pela pandemia.
O projeto de lei
que institui o Bolsa
do Povo foi enviado
nesta quarta à Assembleia Legislativa em

regime de urgência
para que as ações de
assistência social e
transferência de renda ajudem no combate às dificuldades
emergenciais causadas pela pandemia.
“Num
momento
de pandemia, em que
todos sofrem também
do ponto de vista econômico, o Governo

de SP amplia os seus
programas sociais e
os unifica através do
Bolsa do Povo. Nós
estamos ampliando
os valores investidos
nos programas sociais para R$ 1 bilhão
já em 2021”, pontuou
Vi c e - G o v e r n a d o r
Rodrigo Garcia.
O Bolsa do Povo
vai reunir programas

sociais estaduais já
existentes, abrangendo sete eixos diferentes. São eles: Bolsa
Trabalho (Emprego),
Bolsa Renda Cidadã (Assistência Social), Bolsa Aluguel
Social (Habitação),
Bolsa Talento Esportivo (Incentivo),
Bolsa Auxílio Via
Rápida (Qualificação
Profissional), Ação
Jovem e contratação
de mães e pais nas
escolas (Educação),
além da contratação
de agentes de apoio
na Saúde.
Um dos carros-chefes do Bolsa do
Povo é a contratação de 20 mil pais e
mães de alunos das
escolas públicas para
trabalhar em jornadas
de até quatro horas
diárias, junto com

capacitação, e uma
remuneração de R$
500/mês dentro do
sistema de ensino estadual. O objetivo é
criar oportunidade de
trabalho e renda com
envolvimento da comunidade na manutenção e administração das escolas.
Com a aprovação
do Bolsa do Povo,
o Governo de SP irá
ainda ampliar os valores dos benefícios
atuais de dois programas já existentes, passando de R$
80 para R$ 100. O
aumento será para o
Ação Jovem, voltado
para estudantes de 15
a 24 anos para que
permaneçam nos estudos, e o Renda Cidadã que atende pessoas de baixa renda.

DIRETORIA

Sociedade Italiana de Indaiatuba elege nova Diretoria
A Sociedade Italiana de Indaiatuba
tem nova Diretoria.
O presidente eleito
na semana passada, Vitório Soster
pretende
reforçar
a oferta de cursos
de língua e cultura
italiana e ampliar o
atendimento aos interessados em obter
a cidadania italiana.
“Em tempos de pan-

demia, mas vamos
reforçar nossas atividades a distância”.
A Sociedade Italiana de Indaiatuba
é uma entidade sem
fins lucrativos, criada em 1998, com o
objetivo de promover a cultura italiana
na região de Indaiatuba. Atualmente, a
Sociedade atua em
três áreas distintas

– cursos, eventos e
assessoria jurídica.
Além do curso
particular de italiano
a distância, com professores nascidos na
Itália e que moram
em Indaiatuba, Vitório Soster pretende
incrementar a oferta
de apoio jurídico e
de intercâmbio entre os interessados
no relacionamento

Brasil-Itália. Soster
lembra que a Sociedade tem parcerias
na Itália que podem
facilitar a solução de
situações diversas,
como a obtenção
de visto e cidadania
e apoio a projetos
educacionais.
Para a área de
eventos, o novo presidente quer retomar de imediato a
venda - por delivery
ou drive thru - de
comida tipicamente
italiana produzida e
embalada pela entidade. O tradicional
“Piato Italiano per
Due Persone” será
retomado já no mês
de maio. Mesmo
com as limitações
que a pandemia está
nos impondo, vamos
continuar com as
atividades da Sociedade Italiana.

Diretoria
Todos os diretores da Sociedade
Italiana de Indaiatuba são voluntários,
italianos natos ou
descendentes de italianos. Foram eleitos como presidente,
Vitório Soster que
atua como advogado em Indaiatuba
há quase 20 anos.
Tem cidadania italiana desde 2017;
A empresária Antonella Abalsamo é a
vice-presidente e é
italiana da região da
Basilicata, de onde
veio para morar em
Indaiatuba em 2010;
Marcel Celso Zerbini ocupa o cargo de
Diretor Social, e é
corretor de imóveis
há 20 anos e tem cidadania italiana desde 2001; No cargo
de Diretor Cultural

está André Camargo
que é jornalista há
mais de 30 anos e é
bisneto de italiano
por parte de pai e de
mãe; A 1ª Secretária
é a Gisele Fadini,
médica endoscopista há 21 anos e é
descendente de italianos; Simone Maria Fazion Steluti é a
2ª Secretária e atua
como advogada no
Departamento Jurídico da Sociedade
Italiana de Indaiatuba há três anos; Antônio Carlos Paronetti ocupa o cargo
de 1º Tesoureiro; A
função de 2º Tesoureiro será ocupada
por Geraldo Marchi;
Conselheiro Ari Tomasetto; Conselheira Gilda Fadini e
Conselheiro Ericson
Fernando.
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Indivíduo é preso no Morada do Sol
com quase 10 mil reais em cocaína
Detido informou que cada pacote da droga seria comercializado por pelo menos R$110,00

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI
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Guarda Civil
de Indaiatuba
prendeu no
dia 29 de março um
homem com uma carga de cocaína avaliada
em R$ 9.680,00. A
apreensão das drogas
e a prisão do indivíduo só foi possível
após o COI (Centro

de Operações e Inteligência) recebeu
informações sobre um
indivíduo na rua João
Narezzi, no Jardim
Morada do Sol, que
estava carregando
uma grande quantidade de entorpecentes
em sua mochila.
Após informações,
os operadores do COI
repassaram as características do suspei-

to para as viaturas
no patrulhamento e
a equipe da viatura
115 logrou êxito na
abordagem. Ao averiguar a mochila do
suspeito, os agentes
encontraram 88 pacotes que continham
um pó branco no interior. Questionado,
o homem confessou
aos agentes que os pacotes estavam cheios

com cocaína pura,
que seriam vendidos
a R$110,00 cada.
Diante dos fatos, o
indivíduo recebeu voz
de prisão e foi conduzido até a Delegacia
de Polícia, onde permaneceu custodiado
e à disposição do poder judiciário. Toda a
droga localizada foi
apreendida pela autoridade policial.

Toda a droga localizada foi apreendida pela autoridade policial

PATRULHAMENTO

Equipes do Canil registram duas apreensões de drogas no domingo
Duas ocorrência com
drogas foram registradas no
domingo (04), após a equipe
do Canil da Guarda Civil
realizarem patrulhamento
preventivo pela cidade.

A primeira registrada
pela equipe do Canil 105,
aconteceu durante o patrulhamento preventivo do Jardim
Morada do Sol, na Rua Martinho Lutero, onde a equipe

desconfiou de um indivíduo
mexendo em bebedouro de
água. Escondido no bebedouro os agentes localizaram
seis microtubos com cocaína
e sete pedras de crack.
O segundo caso foi regis-

trado pela equipe do Canil
047, na Rua Joaquim Pedroso de Alvarenga, no Bairro
Itaici. A equipe realizava o
patrulhamento preventivo
do bairro, quando os guardas decidiram realizar um

trabalho de faro com o cão
Bolt na rua, conhecida por
ser utilizada pelo tráfico
de drogas. Durante a ação
o cão marcou uma árvore,
onde os agentes localizaram
32 poções de maconha, 31

microtubos com cocaína e
10 pedras de crack dentro
de uma sacola no topo da
vegetação. As duas ocorrências foram apresentadas na
Delegacia de Polícia para o
delegado de plantão.

OPERAÇÃO

Guarda surpreende
traficantes e faz
apreensão de 1,2 mil
pedras de crack
GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Cadela Zoe localizou as pedras de crack que seriam vendidas

Uma grande quantidade
de drogas foi apreendida no
Conjunto Habitacional Lúcio
Artoni, após uma operação
da equipe Romi, com o apoio
do supervisor e da equipe
Canil.
A equipe realizava o patrulhamento preventivo das
proximidades do CDHU,
quando algumas pessoas
informaram sobre indivíduos
suspeitos no bloco vermelho.
A equipe imediatamente
solicitou o apoio de outras
viaturas e deslocou até o
lugar informado. Ao notar

a presença das viaturas, os
vários homens que estavam
no local saíram correndo.
Com o apoio da equipe Canil,
os agentes realizaram uma
averiguação no estacionando
do bloco vermelho, onde a
cadela Zoe localizou 1.290
pedras de crack, que possivelmente seriam vendidas a
R$ 5,00 cada, gerando um
prejuízo de R$ 6.450,00 para
o tráfico de drogas.
Toda a droga localizada
foi apresentada na Delegacia
de Polícia, onde foi apreendida.
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Indaiatuba tem novo secretário na Educação
Secretária Rita de Cássia Transferetti será substituída pelo professor Heleno da Silva Luiz Junior
JEAN MARTINS

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Indaiatuba anunciou na
tarde desta quarta-feira
(7), durante live nas redes
socais, a saída de Rita de
Cássia Trasferetti do cargo de secretária municipal
de Educação.
Desde 2010 no cargo, Rita anunciou que
irá se aposentar. Ela será
substituída por Heleno da
Silva Luiz Junior, profissional de educação física
no município, com trabalhos no Esporte Clube Primavera, Secretaria
Municipal de Esportes e
na Unimax.   
“Há 40 anos estou na
educação pública e desde
o ano passado já falava da
vontade de me aposentar.
Porém, sempre com cutela
e respeito a todo processo
que existe na secretaria
de Educação. Tenho certeza que o cargo ficará em

O professor Heleno da Silva Luiz Junior é formado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Faculdade
de Educação Física de Sorocaba
boas mãos”, salienta Rita. Faculdade de Educação Educacional na Universi- fissional, 19 prêmios e
Física de Sorocaba, com dade de Anderson, nos Es- títulos de homenagem
pós-graduação em Ciência tados Unidos. Atualmente na área do ensino supeNovo secretário
O professor Heleno da do Treinamento Desportivo faz pós-graduação nível rior e esporte. Na área
Silva Luiz Junior, concur- na Unicamp (Universidade Doutorado em Ciência, na da pesquisa, possui 43
sado desde 2012 na Prefei- Estadual de Campinas). Universidade Federal de produções acadêmicas e
como palestrante, realitura de Indaiatuba, é forma- É mestre em Movimento São Paulo.
do em Licenciatura Plena Humano e Esporte e cursou
Possui 36 cursos de zou dezenas de palestras
em Educação Física pela especialização em Gestão aperfeiçoamento pro- e cursos de capacitação

profissional.
A carreira acadêmica
foi iniciada como docente
no Centro Universitário
Max Planck, de 2010 a
2020, no curso de Educação Física. Foi coordenador do curso de 2010 a
2013, quando conquistou
a nota 5 na avaliação do
ENADE. No ano de 2014
trabalhou como gerente
comercial; entre 2015 e
2016 exerceu a função de
gestor dos departamentos
de programas acadêmicos
e social, e de 2017 a 2020
integrou a equipe administrativa como assessor
da direção das unidades
de Indaiatuba.
Coordenou o departamento de Esporte de Alto
Rendimento e trabalhou
como coordenador pedagógico dos programas da
Secretaria Municipal de
Esportes. No final de 2018
até dezembro de 2020
esteve como assessor técnico e secretário adjunto
do Esporte.
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Semana de Páscoa especial no Colégio Meta
Atividades de Páscoa foram realizadas, de forma remota, com os alunos
COLÉGIO META

Para deixar a semana de Páscoa do Colégio ainda mais especial, foi lançada a Campanha “Páscoa Solidária”

D

urante a semana passada, foram
realizadas muitas
atividades de Páscoa
com as crianças da
Educação Infantil e do
Ensino Fundamental I,
elaboradas e preparadas com todo carinho
por nossas professoras.
É muito importante apresentarmos
aos pequenos as datas comemorativas,
pois a partir delas,
conseguimos significar e contextualizar
diversos conceitos,
além de aprendermos
culturalmente.
A Páscoa, logo
lembra “coelhinho tra-

zendo deliciosos ovos
de chocolate”. Isso é
uma questão cultural
e as crianças adoram!!
Aos poucos, de forma
lúdica e divertida, eles
compreendem que a
Páscoa não é apenas
isso, simboliza a ressurreição, o renascimento, portanto é
também um sentimento de solidariedade e
renovação.
Neste ano, temos
um cenário diferente
e nem todos os alunos
estão frequentando o
Colégio, mas não é
por isso que nossos
pequenos ficaram de
fora das brincadeiras, tivemos diversas
atividades durante as

aulas remotas, de culinária, confecção de
fantoches e orelhas
de coelho, contação
de história e a tão esperada caça aos ovos,
que já é uma tradição
no Colégio. Todos os
anos, na semana de
Páscoa, as crianças
se divertem em busca
dos pequenos ovinhos
deixados pelo “Coelho.”
Para deixar a semana de Páscoa do
Colégio ainda mais
especial, foi lançada a Campanha “Páscoa Solidária”, afinal, “Ajudar é a nossa
Meta”, um projeto encantador desenvolvido
pelas turmas do 7° ano

do Ensino Fundamental II, na disciplina
de Educação Socioemocional. ministrada
pelo professor Renan
Gomes Oliveira.
O projeto colaborativo, como é chamado,
tem como proposta
desenvolver temas que
despertam as habilidades socioemocionais,
aplicadas ao cotidiano. Excelente vivência
para os estudantes e
para todos nós!
Os alunos conheceram a Associação Beneficente Irmã Dulce
(ABID) que cuida de
crianças em condições
de abandono.
O tema central do
trabalho foi “Fazer o

bem, Páscoa é tempo
de doar e ajudar é a
nossa meta”. Ao longo das aulas, diversas reflexões foram
abordadas, as quais
proporcionaram aos
alunos possibilidades
ímpares, inclusive a
de arrecadação de alimentos não perecíveis
a serem doados à referida Associação.
Para fechar a semana tivemos um
momento mágico, o
Drive thru de Páscoa Solidário, onde os
alunos puderam tirar
fotos com o Coelho
de Páscoa, receber
seu ovo e fazer a doação dos alimentos.

A arrecadação dos

alimentos continuará
por todo mês de abril.
Foi uma semana
emocionante e, com
certeza, de aprendizado empolgante
para nossos queridos
alunos.
Para conhecer
mais sobre o Colégio
Meta, acesse www.
colegiometa.com,
também no facebook
em facebook.com/
Colégio Meta ou faça
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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Quais são os documentos necessários
para declarar o Imposto de Renda?
AGÊNCIA BRASIL

Senado aprovou nesta terça-feira (6) o projeto de lei que prorroga o prazo da declaração do Imposto de Renda para 31 de julho de 2021

S

eparar as documentações corretas no momento da declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física, é
essencial para evitar
problemas e “dores
de cabeça” futuras.
Para isso, a Harmonia Contabilidade
criou uma lista completa de todos os documentos necessários para declarar o
IRPF com tranquilidade e segurança.
Identificação
Dados
pessoais: Nome, data de
nascimento, título
eleitoral,
endereço residencial, CPF
do cônjuge, celular,
e-mail e ocupação
principal.
D e p e n d e n tes: obrigatório in-

formar, independentemente da idade,
nome completo, grau
de parentesco, CPF e
data de nascimento.
Número do recibo
da DIRPF anterior:
dispensável no caso
de ter feito a DIRPF
2020 na Harmonia
Contabilidade.
Rendimentos
Informe de rendimentos do titular: recebidos de
pessoa jurídica, pelo
titular; Informe de
rendimentos
dos
dependentes:
recebidos de pessoa
jurídica, pelos dependentes, se houver;
Rendimentos
recebidos de pessoas físicas: relação
contendo data do
recebimento, número do CPF do paga-

dor, valor recebido;
Rendimentos
de
aluguel: informe de
rendimentos emitido pela imobiliária
ou administradora,
ou relação dos valores recebidos, no
caso de autogestão;
Informe de rendimentos isentos: lucros de empresas e
outros; Informe de
rendimentos: programa Nota Fiscal
Paulista; Informe de
rendimentos tributados exclusivamente na fonte: receitas provenientes de
ações judiciais, rendimentos bancários,
e outros; Valor recebido a título de restituição: imposto de
renda no ano 2020.
Pagamentos
doações

e

Recibos de despesas dedutíveis: convênio médico, escolas,
hospitais,
dentistas; Recibos
de despesas não dedutíveis: advogados,
contadores,
engenheiros,
aluguel,
corretores de imóveis;
Comprovantes: doações efetuadas.
Bens e direitos
Relação de bens
Se bens imóveis: endereço completo, número da
inscrição municipal
(código cartográfico), data da aquisição, área do imóvel,
endereço completo,
número da matrícula, nome do cartório
de registro de imóveis, se não tiver matrícula, número do

registro da escritura, valor do imóvel;
Se veículos: marca,
modelo, ano, placas,
número do renavam,
valor; Se saldos bancários: informe de
rendimentos emitido pelo banco.
Dívidas e ônus
reais
Dívidas:
Se de aquisição de
veículos: quantidade
de parcelas, data da
primeira parcela, valor de cada parcela;
Se de financiamento
de imóveis: apresentar extrato do débito
fornecido pelo banco financiador; Se
outras:
apresentar
contrato da dívida.
Imposto a restituir
Em caso de res-

tituição de imposto, informar o banco para receber.
Informações necessárias: nome do banco, agência e número da conta.
Imposto a pagar
Em caso de imposto a pagar, se
parcelado, informar
dados
bancários
para débito das parcelas. Informações
necessárias: nome
do banco, agência
e número da conta.
Agora ficou mais fácil de separar a documentação necessária, não é mesmo?
Se precisar de ajuda, entre em contato com a Harmonia
Contabilidade, estamos prontos para te
auxiliar!
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Condomínio VILLAGIO PELAVIDA
começa a pré-venda neste sábado
A ideia é aliar qualidade de vida, contato com natureza e espaço de autoconhecimento
PEDRO RODRIGUES

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

O

VILLAGIO
PELAVIDA é
uma proposta
de condomínio em Elias
Fausto, idealizado pelo
casal de empresários Pedro e Elaine Rodrigues.
Os lotes serão construídos nas terras da família, onde eles criaram
seus dois filhos. Inclusive
o nome “PELAVIDA”
não reflete apenas a ideia
de criar um espaço de
valorização da natureza
e convivência entre diferentes gerações, mas
também o próprio nome
da família: “P, de Pedro,
Ela, de Elaine, e da união
do homem e da mulher

O PELA VIDA propõe eco-vilas ligadas à convivência entre gerações, escolas democráticas e medicina integrativa

veio a Vida, que são também as iniciais dos nossos
filhos, Vinicius e Daniel”,
explica o empresário,
também formado em Veterinária.

A ideia do empreendimento é, acima de
tudo, não vender apenas
lotes, mas sim uma nova
proposta de como viver
e se relacionar. Um con-

domínio completo para
nascer, crescer e evoluir,
contando com estruturas
e instalações para desenvolver a saúde física,
mental e espiritual.

Um dos conceitos que
norteiam o projeto é o
transgeracional, que se
baseia em acolher todas
as gerações, onde pais
cuidam de seus filhos,
que crescem e se tornam adultos, que por sua
vez, se tornam avós que
auxiliam no cuidado e
educação de seus netos.
“Muito mais do que um
empreendimento, é nosso
sonho realizado”, afirma
Pedro.
O espaço também
contará com locais de
atendimento de Medicina Integrativa, Aulas
de Yoga e Meditação,
Agro-Floresta, Cinema,
Teatro e Auditório de
Apresentações, Casa do

Lago, Restaurante com
Ponto de venda Saudável,
Ponto de Carona, espaço
de co-working com salas
de reunião e até uma
Escola Democrática para
crianças de zero a sete
anos.
A propriedade está localizada em Elias Fausto.
A pré-venda já começa
neste sábado (10), mas a
construção propriamente
dita das casas está planejada para começar em
2022. Os lotes são de 200
a 350 m².
Para você que ficou
interessado, acesse o site:
www.pelavida.eco.br,
ou converse diretamente
pelo Whatsapp Comercial (19) 99615-0659.

SEBRAE

Posto de Atendimento Sebrae Aqui é inaugurado em Indaiatuba
DIVULGAÇÃO/PMI

A vinda da unidade para o município tem como objetivo fomentar o empreendedorismo

Foi inaugurado nesta
quarta-feira (07), em
Indaiatuba, o Posto de
Atendimento Sebrae
Aqui que visa fazer a
gestão administrativa
capacitando em níveis
técnicos pessoas físicas
e jurídicas da cidade em
parceria com o Senac e
o Senai.
Ainda durante o
ano, o Sebrae Aqui irá
disponibilizar diversos
cursos de capacitação e
profissionalização online para as pessoas de

Indaiatuba.
A vinda da unidade para o município
tem como objetivo fomentar o empreendedorismo, a inovação e
a competitividade dos
pequenos negócios e
atender a população em
risco social tendo o empreendedorismo como
oportunidade de renda,
além de reduzir a taxa
de mortalidade de micro
e pequenas empresas do
município, aumentando
o número das empresas

formalizadas sempre
em busca de renda para
população em risco social. A solução é capacitar pessoas físicas com
potencial de empreender e micro e pequenas
empresas com soluções
de gestão empresarial,
técnicas profissionalizantes e de inovação.
O Posto de Atendimento Sebrae Aqui Indaiatuba está localizado
dentro da Secretaria de
Governo, na Prefeitura
de Indaiatuba.

A Nova Loja
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Colégio Meta

Samuel, aluno da 2ª Etapa da Unidade I, do Colégio Meta,
em atividades de comemoração à Páscoa.

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a
coleção Tutti Sposa. Tecidos nobres, com muita
transparência, renda, cetim e pedraria. Não deixe
também de conferir a Coleção Moda Festa e Madrinha,
que está maravilhosa (opção venda ou aluguel). Vale a
pena dar uma conferida de perto. Você vai se encantar!
R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 38751760 - Site: www.anovaloja.com.br

Clínica Bicho Amigo

Beatriz e Laura, do Colégio Meta com os Coelhos do
colégio em noite de Drive de Páscoa.

Os coelhos do Colégio Meta, recepcionando os alunos
no Drive de Páscoa.

Helena e Pietro, do Colégio Meta com os Coelhos do
colégio em noite de Drive de Páscoa.

Wok Box
Tatiana com o seu lindo Frufru em consulta na Clínica
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro,
(19) 3875-2715.

Adelaide Decorações

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

Prof. Márcia e alunos do Colégio Meta com
alimentando os coelhinhos do colégio Meta em
atividade de caça aos ovos.

Refeição super saborosa a base de uma proteína e legumes
variados. Você escolhe o seu Wok Box ao seu gosto.
Faça seu pedido pelos apps iFood e para quem mora em
condomínios no koomer. Muito bom mesmo!

Mr. Roof

Mais uma obra realizada pela Mr Roof no condomínio
Maria José. 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.
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A Portobello Shop Indaiatuba é uma rede de franquias, que oferece as melhores soluções de produtos e serviços para sua obra. Estamos muito felizes pela
nossa parceria, sejam bem vindos, Luís Carlos Geraldi, Taís Papp Geraldi e
Regina Papp!!

Voltando ao Mais Expressão o Dr. Tiago Pereira, da
TP Advocacia, Trabalhista e Previdenciária , seja
muito bem vindo !!

Na Boutique dos Pães, você encontra muitas delícias, uma delas é essa pizza Brownie
, não perca tempo, encomende a sua pelo zap (19) 99855-0512. Parabens meninas,
Fernanda, Vitória e Crystiane pelo carinho com todos nós clientes!!

Agradecendo ao Dr. Thiago Rodrigues da Sorriprime
Indaiatuba, pela renovação da parceria, obrigada
pela confiança!!

O Yázigi Indaiatuba realizou uma campanha para arrecadação de cestas básicas destinadas a entidades da cidade
que cuidam e trabalham com famílias que estão em situação de risco social. No ultimo dia 01, Janaína - Orientadora
Pedagógica do Yazigi Indaiatuba, realizou a entrega das cestas basicas arrecadadas, em uma das entidades beneficiadas: o Grupo de Solidariedade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias!! Parabéns pela iniciativa!!

Cliente nova chegando, Dra. Janete Costa Oftalmologista, seja muito bem vinda!!
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Livro “A hora da essência” propõe
uma análise sobre a vida e a morte
Novo livro aborda o epílogo da vida nas reflexões do padre Fábio de Melo
DIVULGAÇÃO/KLEBER ALEPEREIRA

Em A hora da essência, o sacerdote analisa a importância de reconciliar-se com si mesmo e valorizar a vida antes que seja tarde demais

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

D

e pé, Ana.
Deitada, Sofia. Enfermeira e paciente. Uma,
inteira. A outra, aos
pedaços. É a partir
deste encontro que o
padre Fábio de Melo
mergulha em profundas reflexões sobre a
morte. O novo livro é,
na verdade, uma ode
à vida. Em A hora da
essência, o sacerdote
analisa a importância
de reconciliar-se com
si mesmo e valorizar
a vida antes que seja
tarde demais.
A história começa
antes mesmo de Sofia
conhecer sua companheira de quarto, que
espontaneamente, sem
mais explicações, decide dedicar parte de
suas férias para cuidar
da paciente recém-chegada. Internada
às pressas, a protagonista se depara com a
notícia de que não irá
sobreviver ao câncer,
diagnosticado inicialmente no pâncreas,

mas que acometeu
também outros órgãos.
Após estes momentos iniciais de solidão, já com a presença
da enfermeira ao seu
lado, Sofia passa a refletir sobre o passado,
emergindo boas lembranças, mas também
às cicatrizes deixadas
por escolhas que hoje
percebe equivocadas.
Após um casamento
de muitos anos terminar, ela passou erroneamente a culpar o
único filho, que acabou fugindo de casa.
Por conta da doença inesperada, Sofia
então não teve tempo
de conseguir informações sobre o paradeiro
do filho, aumentando
o tormento naquele
que seria seu leito de
morte. Neste processo,
ela toma atitudes para
recuperar o que havia
deixado para trás e encontrar sua verdadeira
essência.
A hora da essência é um lançamento
da Editora Planeta,
responsável pela publicação dos outros títu-

los do padre Fábio de
Melo. Um dos maiores
autores best-sellers do
Brasil, o sacerdote se
dedica à evangelização também por meio
da arte, como escritor,
cantor e compositor, e,
ainda, como professor
universitário.
Sinopse
A hora da essência
relata a conversa de
duas mulheres, uma
delas em vias de morrer. Através da conversa entre as duas, padre
Fábio propõe uma análise sobre a vida, o que
podemos fazer para
viver melhor e como é
viver a essência - não
deixando para cuidar
da vida só às vésperas
de morrer. Uma das
mulheres descobre um
câncer incurável, é
hospitalizada e, no
hospital, conhece uma
enfermeira com quem
conversa sobre a sua
vida, escolhas, etc. E,
ainda antes de morrer,
toma atitudes para recuperar o que havia
deixado para trás ou
perdido...
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Cantor Feu Mattos é vocalista de bandas
e instrutor vocal da School of Rock

Para ele, o papel da Arte está em conseguir unir as pessoas e tocar seus corações
FEU MATTOS

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

F

ernando de
Mattos Dias
Kolmar, ou
como é mais conhecido por seu nome
artístico, Feu Mattos, tem 32 anos e
escolheu viver exclusivamente de
Música desde 2018,
quando uma das
bandas profissionais
em que é vocalista começou a fazer
mais shows, em Piracicaba.
Antes disso ele
trabalhava como
vendedor na Vivo,
gigante de telefonia e internet. Conta
que quando decidiu pedir demissão
seu chefe respondeu, sem pestanejar:
“Não esperava outra
coisa de você. Boa
sorte, vai com tudo”.
Até hoje eles são
amigos e o chefe o
acompanha na carreira de músico.
Feu é atualmente
vocalista de - nada
mais, nada menos,
que quatro bandas
profissionais: A Tio
Maia, que trabalha
com eventos, tocando todos os estilos
de música e fazendo
shows até com um
tom humorístico; A
Seculu’s, especializada em formaturas

O vocalista e ator Feu Mattos se apresentando em um dos shows

e casamentos, contando até com corpo
de bailarinos; A Mr.
Pop, também geralmente contratada
para eventos, mas
com repertório de
Pop Internacional;
e a Novaa, propositalmente com duas
letras “a” mesmo,
focada em canções
autorais.
Além disso, ele é
professor na School
of Rock, uma escola
de Música multinacional que tem
unidades em diversos países, incluindo cidades do Brasil. O filme que em
português ganhou
o nome de Escola

de Rock, estrelado por Jack Black
como o protagonista
que ensina Rock n
Roll para crianças
em um colégio conservador de elite,
foi inspirado nessa
escola. Lá, Feu dá
aulas como preparador vocal, e ainda
como preparador de
banda – onde ensina conceitos como
expressão corporal
e presença de palco
– já que também é
ator, formado pelo
Curso Técnico em
Artes Cênicas, do
Senac de Piracicaba.
Ele conta que o
mais legal da School
of Rock é o propó-

sito e metodologia
de montar bandas
para ensinar a música. Existem turmas para crianças,
chamada Rock 101,
adolescentes, que é
a turma onde Feu
mais se dedica, a
Performance, e a
turma para adultos,
a Adult. Independente da idade ou
do instrumento que
escolhem, os alunos têm a chance
de participar de testes seletivos para as
“House bands”, as
bandas com os participantes que mais se
destacaram no ano.
Além disso, existe
também uma sele-

ção mundial chamada “All Stars”, em
que os participantes
que mais brilharam,
em diversos países,
têm a chance de
participar de uma
banda única e fazer
uma turnê em Nova
York, nos EUA, por
15 dias. Os processos de seleção só estão temporariamente
parados por causa
da Pandemia, e Feu
está dando aulas exclusivamente online
no momento.
Para ele, o mais
gratificante em viver da Arte é poder
unir as pessoas, trazer uma transformação positiva no

coração delas. Ele
conta emocionado
de uma ocasião em
que encontrou colegas músicos, da
dupla Lucas & Karina, por acaso em
um barzinho, e foi
chamado para cantar junto com eles.
“Logo que o
show acabou, um
senhor veio me
pedir um abraço e
disse: obrigado por
essa música. Era
tudo o que eu precisava ouvir hoje”,
conta Feu, saudoso.
“Foi um abraço tão
sincero, e algo tão
gratificante. Parece simples, mas sei
que é por isso que
nós artistas continuamos treinando
e nos esforçando
tanto, numa carreira
que não é nada fácil,
mas muito recompensadora”.
Para você que
gostou da história
do Feu, é só procurá-lo no Instagram
como @Feuu, e
no Facebook como
Feu Mattos. Os perfis das bandas Tio
Maia, Séculu’s, Mr.
Pop e Novaa, também estão ativos
nas redes. Agora na
pandemia, eles até
fizeram shows estilo Drive-in e a banda Novaa acabou de
lançar uma canção
autoral. Confere lá!
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Higienização bucal pode ajudar a
prevenir complicações da Covid-19
Higienização correta pode evitar até mesmo problemas pulmonares, segundo especialistas
AGÊNCIA BRASIL

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

F

rente à pandemia do coronavírus, o
Conselho Federal de
Odontologia (CFO)
reforça o alerta sobre a importância da
higiene bucal e da
Odontologia Hospitalar no combate à
Covid-19, visto que a
boca é uma das portas
principais de entrada
do vírus.
Com isso, uma boa
higienização da boca
pode evitar, principalmente, problemas pulmonares que tornam
o vírus ainda mais
perigoso, por isso a
higiene bucal deve
ser intensificada tanto
por aqueles que estão
com o vírus, quanto
por aqueles que não

A boa higienização da boca pode evitar, principalmente, problemas pulmonares que tornam o vírus ainda mais perigoso

estão infectados.
O Coordenador da
Comissão de Odontologia Hospitalar do
CFO, Keller De Martini foi incisivo ao

afirmar que esse tipo
de procedimento já
vinha sendo adotado
para prevenção de
pneumonias causadas
por outros microrga-

nismos, como bactérias, tanto em pacientes entubados quanto
naqueles em que foi
necessário fazer procedimento de traque-

ostomia, reduzindo
significativamente os
casos de contaminação. “Agora, estamos
adaptando aos pacientes ligados à ven-

tilação mecânica por
causa da covid-19”.
Na linha de frente
de combate à pandemia, o coordenador
diz perceber que a
adoção desse protocolo tem apresentado
ótimos resultados,
com cerca de 40%
dos pacientes entubados apresentando
alguma melhora.
As recomendações
de enfrentamento à
covid-19, publicadas
em quatro edições
pelo CFO em parceria
com a Associação de
Medicina Intensiva
Brasileira (Amib),
foram criadas a partir
da revisão de artigos científicos que
abrangem os principais pontos exitosos
para a implementação
desse tipo de procedimento.
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negócios & classificados

B2

Imóveis

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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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$395 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$580 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
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
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.
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.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha,
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.
IMÓVEL COMERCIAL
IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas.
Parte superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.
LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha
banheiro e lavanderia.
JD. MORADA DO SOL – R$1.400,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
APARTAMENTOS
JD. 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. VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
TERRENOS
VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
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VENDAS
CASAS
CA00440-JD. PAULISTA-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas....
.................................................................... R$ 390.000,00
CA00448-JD EUROPA 2- 3 dorms c/ suíte+dep+3vags........
..................................................................... R$ 538.000,00
CA00442-MONTE CARLO-2 dorms+dep+2 vagas...............
..................................................................... R$ 295.000,00
CA00443-JD. REGENTE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas......
..................................................................... R$ 424.000,00
CA00426-PAU PRETO- 3 dorms c/ suíte +dep+2vagas........
..................................................................... R$ 530.000,00
CA00430-JD.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
CASA EM CONDOMÍNIO
CA00446-HELVÉTIA PARK- 4 suítes +dep+ 4 vagas(alto padrão)........................................................... R$1.900.000,00
CA00429-MANTOVA-03 dormis c/ suíte+dep+2 vagas.......
..................................................................... R$ 649.000,00
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
AAP00175-SOHO- 3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas..............
..................................................................... R$ 440.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga...........................
..................................................................... R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga.........................
..................................................................... R$ 125.000,00
AP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas.
..................................................................... R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas.......
..................................................................... R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas...........
.................................................................... R$ 325.000,00
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
CHÁCARAS
CH00065-VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo.
..................................................................... R$ 640.000,00
CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina..
.................................................................. R$ 1.350.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina............................................................ R$ 1.400.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno.....................
..................................................................... R$ 410.000,00
TERRENOS
TE00306-VIENA 250M................................. R$ 270.000,00
TE00305-QUINTAS DE TERRA COTA-1250M........................

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, es 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
playground. 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.
4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO –
JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 1663m² R$ 430.000,00.
5) REF – 16 – TERRENO EM CONDOMÍNIOJD MILANO - R$ 257.000,00 AT - 303 metros.
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.
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 21 – COND. RES. PALMEIRAS – R$
390.000,00 - JD SÃO FRANCISCO – Casa térrea com 2 dormitórios
9) REF 12 – COND. TERRA MAGNA - R$
1.400.00,00 Sobrado – AT- 360m² ac –
250m², com 4 dormitórios, 1 suíte, salas de
jantar, estar e tv, bar/adega, cozinha, armários embutidos, 4 banheiros, espaço gourmet com churrasqueira, piscina com hidro,
4 vagas de garagem, ar condicionado, aquecimento solar e câmeras segurança. Aceita
permuta.
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, Espaço Kids.
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$
380.000,00

...................................................................... R$ 340.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M................R$ 212.000,00
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
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)...
................................................................ 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-4 suítes + dep +4vagas................
................................................R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas............
.................................................... R$7.500,00+cond+iptu
CA00423-JD. AMSTALDEN-3dorms c/ suíte+dep+2 vagas.
................................................... R$ 4.000,00+cond+iptu
CA000427-MAISON DU PARC-3 suítes +dep+6vagas(alto
padrão)...........................................R$14.000,00(incluso)
APARTAMENTO
AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga................
...................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 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
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
SALAO E SALAS
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS...R$ 2.000,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS........R$ 1.200,00+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
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Notas de Falecimentos
1.LEILA RAMOS NOVAIS FARIA com 60 anos, Casado (a)
com ALBERTO BATISTA FARIA
sendo filho (a) de LUIZ DA SILVA
NOVAIS e DONATILIA RAMOS
NOVAIS. Não deixa filhos. Falecido (a) em: 28/02/2021, e Sepultado (a) no Cem. Nossa Srª do
Carmo em Santo André- SP aos
01/03/2021
2.MARIA APARECIDA LOPES
com 65 anos,Solteiro (a) sendo
filho (a) de IRINEU AUGUSTO
LOPES e GENTIL MARGARIDA
FAVARO. Não deixa filhos. Falecido (a) em: 08/03/2021, e Sepultado (a) no Cem. Municipal de
Dracena aos 09/03/2021.
3.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 (Maiores). Falecido
(a) em: 24/03/2021, e Sepultado
(a) no Cem. JD. Do Eden SaltoSP aos 25/03/2021
4.JONATAS DA SILVA FIUZA
com 27 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de ADILSON DA SILVA
FIUZA e HELENA PSZYBYLSKI
FIUZA. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 26/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 06/04/2021.
5.JOÃO ALVES DE CARVALHO
com 83 anos , Era Solteiro(a) sen-

do filho(a) de GERALDO ALVES DA
SILVA e OLIVIA RODRIGUES DE
CARVALHO SILVA. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em: 30/03/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 31/03/2021.

sendo filho(a) de MIGUEL OLIVA e
ROSA SPINA OLIVA. deixa filho(s):
ERASTO 46, MURILO 43., Falecido em: 31/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
01/04/2021.

6.LAIR LUZIA SCALCER SANTANA com 67 anos , Era Viúvo(a) de JOSE MARIA SANTANA
sendo filho(a) de FRANCISCO
SCALCER e LUDELINA MOREIRA. deixa filho(s): JEFFERSON,
LUCIANA (MAIORES), Falecido
em: 31/03/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
31/03/2021.

10.MARIA DO CARMO FURLAN
com 78 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de ARTUR FURLAN e
JULIA FURLAN. NAO DEIXA FILHOS, Falecido em: 31/03/2021,
Velado(a) no MUNICIPAL DE
CAPIVARI, e sepultado(a) no MUNICIPAL DE CAPIVARI-SP aos
01/04/2021.

7.MARIA APARECIDA SIQUEIRA
com 60 anos , Era Separado(a) de
sendo filho(a) de JOSE ALENCAR
SIQUEIRA e JUDITH DE LIMA SIQUEIRA. deixa filho(s): TATIANE,
FERNANDO (MAIORES), Falecido
em: 31/03/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
31/03/2021.
8.FIDELCINO FERREIRA PESSOA com 75 anos , União estável
com LAURITA ROSA DA SILVAsendo filho(a) de CLARINDO
FERREIRA PESSOA e AUGUSTA
MARIA PESSOA. deixa filho(s):
VALMITA, ADÃO, APARECIDO,
EVA, APARECIDA, MARLENE,
DAVINA, MESSIAS, RANILSON
(TODOS MAIORES), Falecido em:
31/03/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 31/03/2021.
9.ERASTO OLIVA com 71 anos ,
Era Divorciado(a) de MARIA TERESA MARTINI MAGNUSSON OLIVA

11.DECIO SILVA com 65 anos ,
Casado (a) com RITA DE CASSIA DE SOUZA KAPPAUN sendo
filho(a) de ALVARO SILVA e JOANNA DE ARRUDA SILVA. deixa
filho(s): ERICK ,KAREN (MAIORES), Falecido em: 31/03/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 01/04/2021.
12.JOSE CARLOS GUIDI com
66 anos , Casado (a) com MARIA
APARECIDA ZIMBON GUIDI sendo filho(a) de ALVARO GUIDI e SEBASTIANA ALVES. deixa filho(s):
ANA CLAUDIA 45, CARLOS 34,
Falecido em: 01/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 01/04/2021.
13.ODORINO DE SOUZA com 104
anos , Era Viúvo(a) de LUZIA MANGINI SOUZA sendo filho(a) de ANTONIO ALVES DO VALE e MARIA
ROSA DE SOUZA. Deixa filho(s):
ROSELY, DARLEY (MAIORES).

Falecido em: 01/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
01/04/2021.
14.BENEDICTA GERONIMO com
84 anos , Casado (a) com JOSÉ
GERONIMO sendo filho(a) de
IGNACIO MALAQUIAS PAES e
MARIA PINHHEIRO PAES. deixa filho(s): JOSE, BENEDITO, EDSON,
EDIVAN, MARIA (TODOS MAIORES), Falecido em: 01/04/2021, e
sepultado(a) no CANDELARIA aos
02/04/2021.
15.AUREO WULF com 71 anos
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
CRISTIANO WULF e MARIA DA
CONCEIÇÃO WULF. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em: 01/04/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 02/04/2021.
16.MARIA RADELINSKI JACOB
com 79 anos , Era Viúvo(a) de
ANTONIO JACOB sendo filho(a)
de ITANISLAU RADELINSKI e JOSEPHI GUT RADELINSKI. deixa
filho(s): VERONICA, MARIA JOSE,
ANTONIO ( TODOS MAIORES),
Falecido em: 01/04/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 02/04/2021.
17.MARIA GRACIETE DA ROCHA
LOUZADO VIEIRA com 73 anos
, Casado (a) com ARSENIO RODRIGUES VIEIRA sendo filho(a)
de ALBERTO ROCHA LOUZADO
e ROSA DA CRUZ ROCHA. deixa
filho(s): ROSA DANIELA , LUCIANA (MAIORES), Falecido em:
01/04/2021, e cremado(a) no CRE-

MATORIO O PORTAL ITATIBA-SP
aos 03/04/2021.
18.LAURINDO PAES ANTUNES
com 85 anos , Era Viúvo(a) de
CECILIA RODRIGUES ANTUNES sendo filho(a) de BRAZILIO
BENTO ANTUNES e BRASELINA
ROSA ANTUNES. deixa filho(s):
ANTONIO, REGINA, MARCOS
(MAIORES), JOÃO( FAL), Falecido em: 02/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
03/04/2021.
19.VANDERLEI BERNARDINETTI com 54 anos , Casado (a) com
TERESA DE JESUS OLIVEIRA
BERNARDINETTI sendo filho(a) de
ATTILIO BERNARDINETTI e JANDYRA ALBINO BERNARDINETTI.
deixa filho(s): ROGERIO, ROBERLEY, VANDERLEI , MATHEUS
(TODOS MAIORES), Falecido em:
02/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 03/04/2021.
20.MOACIR GREGÓRIO com 78
anos , Casado (a) com GONÇALINA VIEIRA GREGÓRIO sendo
filho(a) de JOSE GREGÓRIO e
MARIA PICIRILI. deixa filho(s):
JOSE, OLDAIR, MARCOS, SONIA (MAIORES) ROBERTO(FAL ),
Falecido em: 03/04/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 04/04/2021.
21.ANA PAULA DO ESPIRITO
SANTO com 38 anos , Era Divorciado(a) de MANOEL FRANCISCO
DE SOUZA sendo filho(a) de ANTONIO DONIZETI DO ESPIRITO

SANTO e CLEIDE VALENTE DO
ESPIRITO SANTO. deixa filho(s):
EMANUELE ( 10 ), VINICIOS ( FAL
)., Falecido em: 03/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 04/04/2021.
22.CARLOS EDUARDO AMBRÓSIO MALAVAZI com 44 anos ,
Casado (a) com EMILY ELAINE DE
LIMA MALAVAZI sendo filho(a) de
CARLOS MALAVAZI NETO e CARMEN AMBRÓSIO MALAVAZI. deixa
filho(s): BRUNO 24, NICOLAS 17,
Falecido em: 03/04/2021, e cremado(a) no CREMATORIO MUN. DE
CAMPINAS SP aos 05/04/2021.
23.MARIO CHEY com 74 anos ,
Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
TAKACHI CHEY e KUNI CHEY.
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido
em: 04/04/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
04/04/2021.
24.EDINALVA DE ARAUJO STOZE com 59 anos , Era Viúvo(a) de
LAERCIO STOZE ELIAS sendo
filho(a) de ISMAEL AMADO DE
ARAUJO e EDITE ALVES DE
ARAUJO. deixa filho(s): MICHELI,
ANDERSON , VANESSA ( MAIORES)., Falecido em: 04/04/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 05/04/2021.
25.IVETE POLEGATO com 87
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de JOSE POLEGATO e MALVINA
ESTRUZANO. deixa filho(s): JUNGLA, TANIA (MAIORES), Falecido
em: 05/04/2021, e sepultado(a)

no JARDIM
05/04/2021.

MEMORIAL

aos

06/04/2021, e sepultado(a) no
CANDELARIA aos 06/04/2021.

26.MARIA DE MORAES com 84
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a)
de SALVADOR ANTONIO DE MORAES e PEDRA IGNACIA PIRES.
deixa filho(s): MARCELO, MARCOS, MARIA APARECIDA, ZILDA,
MARIA, ANTONIO ( MAIORES ),
Falecido em: 05/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
06/04/2021.

30.BIANOR CARLOS NERY
com 94 anos , Era Viúvo(a) de
TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA NERY sendo filho(a) de
GENEZIO DOS SANTOS NERY
e LIBANIA CARLOS DE ARAGÃO. deixa filho(s): EDEUZIATA
, RAILDA, ROMILDA , MARIA ,
MANOEL , VALDENOR , VANDILSON , LUCITANIA ,ADINAILTON , NATALICE (MAIORES),
Falecido em: 06/04/2021, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 06/04/2021.

27.MARIA RITA PIRES DA CUNHA
com 74 anos , Era Divorciado(a),
sendo filho(a) de OLIMPIO PIRES
DA CUNHA e ROSARIA PIRES DA
CUNHA. deixa filho(s): RODRIGO
40, Falecido em: 05/04/2021, e
sepultado(a) no CANDELARIA aos
06/04/2021.
28.FRANCISCO
ANDRADE
DUARTE com 77 anos , Casado
(a) com sendo filho(a) de JOÃO
JOSÉ DE ANDRADE e JOSEFINA
DUARTE DE ANDRADE. deixa
filho(s): MARIA NEUMA, FRANCISCO REGINALDO, FRANCISCO
EDNALDO , FRANCISCO ELINALDO(MAIORES), Falecido em:
06/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 06/04/2021.
29.IZABEL GOLFRE SPRECION
com 89 anos , Era Viúvo(a) de DIONIZIO SPRECION sendo filho(a) de
MARCO GOLFRE e CARME MEDRANI. deixa filho(s): ANA, VERA,
ANTONIO, MARILENE, LUIZ, EDSON, CLAUDINEI (MAIORES),JOSE CARLOS ( FAL), Falecido em:

31.OSWALDO CRUZ VIEIRA
com 85 anos , Era Viúvo(a)
de FATIMA VON AH VIEIRA
sendo filho(a) de BENEDITO
VIEIRA e AMÉLIA BERGAMO
VIEIRA. deixa filho(s): GISLAINE, REGIANE, FERNANDO
(MAIORES), ACÁCIO (FAL),
Falecido em: 06/04/2021, e sepultado(a) no CANDELARIA aos
07/04/2021.
32.ABRAHAM MARGOSSIAN
com 93 anos , Era Viúvo(a)
de LEONOR HERRERIAS
MARGOSSIAN sendo filho(a)
de SARKIS MARGOSSIAN e
ZABEL MARGOSSIAN. deixa filho(s): JOSÉ AUGUSTO , SONIA
REGINA , ANTONIO CARLOS
(MAIORES) LUIS ROBERTO(
F ), ABRAHAM ( F )., Falecido
em: 06/04/2021, e cremado(a) no
CREMAT.MUNICIPAL DE CAMPINAS SP aos 07/04/2021
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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$320.000,00
- AT- 135 m² 01 casa, com
02 dorm, sala, cozinha
e banheiro, com edícula
inacabada no fundo. Fone
– (19) 9 7109-6186
REF 11 - JD. Jequitibá
– R$ 551.000,00 - AT250 m² 01 AC-139,48m²
CASA, com 03 dorm,01
suíte, sala, sala jantarcozinha 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 99774-3282 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, churrasquei-

ra, armários nos lavatórios dos banheiros e na
cozinha e está no valor
de 275 mil. Contato (19)
99762-7708.
Vende-se duas casas no
mesmo terreno 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.
casa nova no Jardim
Colibris: Casa com 2
dormitórios, sala, cozinha,
WC social, lavanderia,
quintal, garagem para 2
carros, portão eletrônico,
aceita financiamento e
está no valor de 280 mil.
Contato (19)99762-7708.
Sobrado no Jardim Esplanada: em Indaiatuba. Sobrado com quatro
dormitórios sendo dois
suítes e dois com varanda, sala grande, copa,
um escritório, cozinha
com uma grande pia e
armários embutidos, 2
WC social, lavanderia,
quarto para academia,
nos fundos área de lazer
com churrasqueira, forno
a lenha e pia coberta
e uma edícula com um
quarto e WC social e garagem para 4 carros. Está
no valor de 1.000.000,00
e aceita troca por chácara
de menor valor. Contat0(19)99762-7708.
Vende-se duas casas:
no mesmo terreno 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.

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.: 997627997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice
- 02 dormitórios e demais
dependencias todas com
móveis planejados, portaria 24 horas, área de
festas, vaga de garagem,
piscina, elevador. Apenas R$220.000,00 Aceita
financiamento. ou terreno
F.: 99762-7997 / 982716141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios
em ótimo acabamento e
vaga de garagem portaria 24 horas por apenas
R$140.000,00 F.: 997627997 / 98271-6141 Corra!

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) 98346-2299

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 /
3935-3294
Sítio em Piedade-SP
- 36.000m², 02 casas,
barracão, lago com peixes, telefone fixo, torre
de internet a 500 metros
da rodovia, R$300.000,00
aceita imóvel em Indaiatuba de igual ou menor
valor. Estuda entrada +
parcelamento. F.: (19)
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR
1,5KM do centro de Monte Mor, Via asfaltada,
ótima casa e mais duas
edículas, Piscina, lago e
área verde preservada.
19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS
Com 2 dormitórios Banheiros feminino e masculino R$ 750.000,00 19
4105-7479
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.
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 993847400
TERRENO ELIAS
FAUSTO 175 metros R$
57.000,0019 99384-7400
Terreno 20.000m² : com
escritura (área rural) entrada pela rodovia José
Boldrini, 150m da rodovia
30% de área verde, tanque natural. Aceito permuta em Indaiatuba Valor
R$50,00 m², valor abaixo
do mercado. Local: Alto
de Itaici, Barro Videiras,
à 500m da igreja. (Aceito
Proposta) Tel: 19 988005342 com Proprietário

  

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) 988175312 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) 993847418

Vendo Sanona marca
Michael 80 baixos nova
F.: (19) 98120-3357
Vendo Máquina de cartucho R$300,00 F.: (19)
3935-1633
Vendo Porta de vidro de
correr 1,60 R$ 400,00 F.:
(19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas
R$100,00 F.: (19) 39351633
Vendo Geladeira Brastemp 2 portas, cor: branca
R$ 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 995587182 Leo
Vendo: TITULO CLUBE
9 DE JULHO Titulo familiar, R$2.800,00 + tx de
transferência Tratar com
Amauri 19 - 98134-4482
Vendo: Impressora HP
seminova pouco uso
R$150,00 (19) 991932917
VENDO: TV tubo Philips
real fiat 24P R$120,00
(19) 99193-2917
Aceito doação: de Gibis
(19) 99193-2917
VENDO: Balança de controle corporal R$100,00
(19) 99193-2917
Vendo: Cadeira de roda
de banho - R$ 200,00 Tel:
19 98174-5270
Vendo: Pia de Inox com
valvula 1,20m R$120,00
Tel: 19 98174-5270
Estou doando: uma bacia de banheiro não entrego retirar no local (19)
99193-2917

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) 982017566 / 98315-9064
Ofereço-me Para pequenos reparos residenciais
Sidnei 19 98997-8226
Ofereço-me Boleira, faço
bolos de todos os sabores
por encomenda F: 38941610 / 19 98976-3352
Fatima
Ofereço-me Como cuidadora de Idoso ou Babá.
F: 3894-1610 / 19 989763352 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) 99369-5615
Oferço-me para trabalhar como Pedreiro, Encanador ou Jardineiro
Fone: (19) 99776-6841
WhatsApp
Ofereço-me: Trabalho
com pinturas, anos de
experiência no ramo,
Faça seu orçamento sem
compromisso (19) 991932917 whats
Ofereço-me para conserto de máquinas de costura
(Industrial e Domésticas)
F.: (19) 99212-1731

Classificados | B15

Empregos
OPERADOR DE TORNO CNC– Experiência
em operar Torno CNC
e Centro de usinagem
(Comandos Siemens e
Fanuc). Conhecimentos
em Metrologia. Ensino
médio. Desejável possuir Curso de Leitura
e Interpretação de Desenho.

ASSISTENTE DE FATURAMENTO – Experiência na área Fiscal,
emissão de Notas Fiscais e cobrança. Desejável superior completo
ou cursando. Pacote
Office.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experiência em limpeza, corte de grama,
limpeza de piscina e
manutenção predial.
Residir em Indaiatuba. Disponibilidade de
horário.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência
na função. Residir em
Indaiatuba. Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio
completo. Informática
básica. CNH B. Irá dirigir os carros da empresa. Experiência em Al-

moxarifado, separação
de pedidos e expedição
de materiais.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em Elias
Fausto, Monte Mor ou
Cardeal. Para trabalhar
em serviços manuais,
movimentando mercadorias. Disponibilidade para trabalhar em
Turnos.
COMPRADOR (A) QUÍMICO - Ensino superior
completo preferencialmente em Administração ou áreas correlatas.
Experiência na área de
compras desejável em
empresas do ramo químico.
CONTROLADOR DE
ACESSO – Experiência
na função. Ensino médio
completo. Disponibilidade de horários.
JARDINEIRO – Experi-

ência na função comprovada em carteira. CNH
categoria B. Experiência
em máquinas de cortar
grama, soprador e dirigir
tratores.
MOTORISTA – CNH categoria D. Experiência na
função comprovada em
carteira. Para trabalhar
em Loja de material de
construção.
OPERADOR DE MÁQUINA – Ensino médio
completo. Conhecimentos em Metrologia e
Leitura e Interpretação
de desenho mecânico.
Experiência em operar
máquinas convencionais.

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.
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

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momento. Para saber a
empresa e dados da vaga comparecer ao Pat com todos os documentos.
Os interessados nas vagas enquanto durar a pandemia do COVID 19
favor ligar no PAT 3816-9252
Passando o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das
vagas
Atendimento presencial das 08h00 as 15h00.
Mas lembre-se se puder fica em casa .
Ensino
Fundamental
incompleto

e metais
Pedreiro
Pintor de obras
Pintor industrial
Promotor de
vendas
Serralheiro
Servente de
obras
Vigilante

Coletor de lixo
Jardineiro
Mecânico de
auto em geral
Moldador de
fundição (metais)
Ensino
Montador de
estruturas meFundamental
tálicas
completo
Oficial de serviços gerais
Atendente balcoOp de tesoura
nista
mec e máquina
Caldeireiro
de corte, no
(chapas de ferro
acab de chapas
e aço)

Caldeireiro montador
Coveiro
Eletricista
Mecânico de
manutenção de
máquina industrial
Montador soldador
Motorista de
caminhão
Oficial de manutenção predial
Oficial de serviços gerais na
manutenção de
edificações
Operador de
máquinas de

construção civil
e mineração
Pizzaiolo
Servente de
pedreiro
Soldador
Vendedor
Ensino Médio
completo
Ajudante de
eletricista
Apontador de
produção
Assistente de
vendas
Auxiliar de confeitaria
Auxiliar de escri-

Vendedor - no
turação fiscal
doméstico nos
Motorista de
Auxiliar de expe- serviços gerais
caminhão
comércio de
Oficial de manumercadorias
dição
Encarregado
Auxiliar de linha
eletromecânico
tenção
de instalações
Oficial de manu- Ensino Tecnide produção
Ferramenteiro de
tenção predial
co
Caldeireiro
(chapas de ferro
bancada
Operador de exFresador (fresa- trusora de borra- Técnico eletrôe aço)
dora universal)
cha e plástico
nico
Caldeireiro montador
Gerente comer- Programador de
Chefe de cozicial
máq - ferramenta Ensino Supenha
Gerente de rescom comando
rior completo
taurante
Consultor de
numérico
vendas
Manobrista
Programador de Auxiliar de esCoordenador de
Mecânico de
crituração fiscal
risco e corte
restaurante
manutenção de
Consultor de
Soldador
Desenhista memáquinas, em
Torneiro mecâtecnologia da
cânico
geral
nico
informação
Engenheiro
Eletricista auxiliar Mecânico monTraçador de
Empregado
tador
caldeiraria
mecânico

Contamos com a compreensão de todos! 08/03/21
Atendimento das: 08h00 ás 15h00 2ª a 6º feira. Telefone: 19 3816-9248 - 38169249 – 3816-9252
ATENÇÂO: Estamos em novo endereço! 24 de Maio 1.670 - Ponto Cidadão
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Serviços/Utilidades

