Crimes de estelionato
aumenta 64,5% durante a
pandemia em Indaiatuba
DIVULGAÇÃO

O número de golpes
ou crimes de estelionato
praticados contra moradores de Indaiatuba
cresceu 64,5% durante
a pandemia ao longo do
ano passado, segundo o
delegado titular do município, Luiz Fernando
Dias de Oliveira.
Entre os registros da
Delegacia Central e do
1º Distrito, comandado
pelo delegado substituto
José Clésio Silva de Oliveira Filho, o número
de casos saltou de 741
em 2019 para 1.222 em
2020 e 70% deles ocorreram pela internet.
P. A10

RECEITA FEDERAL

EDUCAÇÃO

Aulas presenciais devem Entrega do IR pode ficar
para 31 de julho este ano
ser retomadas em maio
As aulas presenciais da rede municipal de ensino serão
retomadas na segunda quinzena de maio, após a Secretária de Educação avaliar a situação pandêmica no
município. As aulas serão em formato híbrido e com
rodízio de alunos.
P. A7

Após o adiamento do prazo de entrega da declaração
do imposto de renda deste ano de 30 de abril para 31
de maio, o governo federal pode prorrogar a data agora
para 31 de julho. A decisão só depende do presidente
Jair Bolsonaro.
P. A13

CONSTRUÇÃO

GASTRONOMIA

Pandemia registra aumento de Conheça os alimentos que
reformas na construção civil podem aliviar a ansiedade
DIVULGAÇÃO

Se a pandemia paralisou vários setores, inclusive
a construção civil, no início de 2020, a situação
agora não é mais a mesma: hoje o que se observa
é um crescimento do número de reformas, que está
movimentando o setor.
P. A3

Nos tempos atuais, tem sido impossível não sofrer com crises
de choro, episódios de depressão e ansiedade, acentuados pela
Pandemia de Covid-19. Mas, alguns alimentos podem ajudar
P. A17
melhorar os sintomas.
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Editorial
Tudo será diferente
Desde que iniciaram as medidas de combate ao coronavírus, há os que dizem que as coisas vão voltar ao normal,
igual era antes. Acredito que isso não seja possível, por razões
bastante óbvias.
Comecemos pela solidariedade. Basta observar, há muitas pessoas solidárias, preocupadas com a saúde, alimentação e bem estar do próximo. Até mesmo entre familiares, a
convivência “forçada” acabou permitindo conhecer melhor o
outro, abrindo, assim, maior possibilidade de entendimentos
e compreensão.
Apesar das perdas irreparáveis, o vírus trouxe consigo
algum bem. Trabalhadores antes “invisíveis”, como os garis,
por exemplo, ganham o merecido valor (afinal, tente se imaginar uma semana sem eles!).
Sem nos esquecermos daqueles que, diariamente, se expõem a riscos para a manutenção dos serviços essenciais, e
para garantir o pão de cada dia (porque não é só o vírus que
mata).
Até mesmo “máscaras” o vírus vem derrubando sem
cerimônias! Vemos políticos batendo boca e gerando polêmicas desnecessárias, desprezando as reais necessidades da
população.
Há muito o que aprendermos ainda. Porém, é importante preservar as conquistas trazidas pelo ônus de tantas perdas. Não é voltarmos ao normal, mas, retornarmos melhores,
mais conscientes e participativos. Autores da própria história, e construtores de um futuro melhor para todo mundo.

Receitas do Lopes

Costela Assada
Ingredientes

4 quilo(s) de costela
(janela)

Pimenta-do-reino a
gosto Sal grosso Óleo.
Sal grosso
Óleo

Modo de preparo
Primeiro, faça cortes
em losango no topo da
peça. Na sequência, espalhe pimenta do reino
a gosto. Cubra a peça
inteira com sal grosso.
O sal deverá ser espalhado sem deixar muitos
espaços vazios. Isso fará
com que a carne absorva
exatamente a quantidade
de sal necessário para
temperá-la. Lambuze o

óleo vegetal da sua preferência por cima da carne
e esfregue junto com o
sal e a pimenta por toda a
extensão da carne. Coloque a peça em uma forma
de alumínio e cubra com
papel alumínio. Para que o
papel alumínio não grude
na carne, fure com palitos
de dentes ou de churrasco
a peça deixando a ponta
dos palitos para cima de
forma a separar a carne no
papel. Leve a costeleta ao
forno a 220 graus e espere
pelo menos 5 horas. Faça
o teste do palito para sentir
se a carne está macia. Caso
a carne fique sem cor,
volte a peça para o fogão
sem o papel alumínio até
ela chegar a cor desejada

Unidades do Poupatempo segue
fechado durante Fase Vermelha
O Poupatempo continua fechado, na Fase
Vermelha do Plano São Paulo, para atendimentos presenciais, sendo permitida apenas
a entrega de documentos e situações de
emergência, desde que previamente analisadas e agendadas via Fale Conosco.
Pelos canais eletrônicos, o programa
oferece 130 opções de serviços online, que
podem ser feitos de forma prática e rápida,
sem sair de casa. Entre os mais solicitados, estão
renovação e segunda via de CNH, licenciamento
e transferência de veículos, consulta de IPVA, Carteira
de Trabalho e seguro-desemprego, por exemplo.

16/04 - Sexta-feira

Mínima: 18°
Máxima: 29°

17/04 - Sábado

Mínima: 20°
Máxima: 28°

Abertura de empresas bate recorde
em 2020, segundo Serasa
Em 2020, foram abertas 3,3 milhões de
novas empresas, segundo levantamento da
Serasa Experian. O número representa
um crescimento de 8,7% em comparação com 2019. A maior parte das
novas empresas (79%) são microempreendedores individuais, totalizando
a abertura de 2,7 milhões de MEIs. O
ramo da alimentação representou 9,7%
do total empresas a abertas, sendo o segmento com maior número de novas empresas.
Em seguida vem o setor de confecções, com 6,2%
do total, e o de reparos e manutenção, com 6,1%.

18/04 - Domingo

Mínima: 19°
Máxima: 29°

19/04 - Segunda

Mínima: 20°
Máxima: 28°

Artigo
PERDA AUDITIVA E AUTISMO
Você presta atenção no comportamento do seu filho? Em sua interação social? Parece não prestar atenção
ao que você fala ou nos sons do ambiente? Esses podem ser sintomas da perda auditiva infantil, um problema
que precisa de diagnóstico precoce. Caso contrário pode atrapalhar a interação social e o processo de aprendizagem.
O déficit severo de comunicação e interação social, além de padrões de comportamento estereotipados são
características apresentadas, também, pelo paciente com autismo. Essas caraterísticas que ficam mais evidentes, em consequência do atraso da linguagem, que pode manifestar-se por atraso, ou, pela ausência de fala, em
alguns casos. A falta de interação social, associada às reações inconsistentes aos sons, faz com que a surdez
seja a suspeita inicial.
Estudos apontam que 62,96% dos pais de crianças com transtorno do espectro autístico, suspeitam inicialmente de perda auditiva. A deficiência auditiva constitui um dos principais diagnósticos diferenciais do
transtorno do espectro autista. Por isso, o diagnóstico precoce com avaliação audiológica completa, para estabelecer um diagnóstico diferencial é tão importante em ambas as condições, para que o tratamento correto seja
realizado.
Podem existir diversas causas para a perda auditiva infantil, como: questões hereditárias, otites recorrentes,
uso de medicamentos sem a orientação necessária, doenças como sarampo e meningite. Logo após o nascimento, é realizado o teste da orelhinha, que faz a triagem da capacidade auditiva do bebê. Mesmo que o exame
não indique nenhuma alteração, ela pode aparecer um tempo depois, por isso, é muito importante estar atento
ao comportamento do seu filho. Em muitos casos a “birra” ou déficit de atenção pode ser sinal de perda auditiva.
Se seu filho ainda for um bebê, é importante observar se ele se assusta ou
presta atenção em barulhos no ambiente, se ele vira a cabeça quando falam
próximo ou chamam, se ele se interessa pelo barulho de brinquedos como
chocalho, se acompanha o som.
Bebês que não reagem a esses estímulos ou que apenas se acalmam quando veem o rosto dos pais podem apresentar algum grau de perda auditiva,
os sintomas ficam mais claros a partir do 6o mês, quando é para a criança
já estar interagindo bem em família. Nesse caso, é necessário consultar um
médico o mais rápido possível para começar o tratamento, podendo ser adaptação de prótese auditiva ou cirurgia, pois o atraso do tratamento trará dificuldades no aprendizado da criança,
ela pode se tornar uma pessoa muito retraída também. O mais importante é o diagnóstico precoce, para evitar
sequelas, pois mesmo em casos em que o problema não pode ser revertido, ele pode ser tratado.
Se interessou por mais informações? Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP, agende seu horário, pela nossa
Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)9-8326-6237. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br
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Reformas em residência aumentaram
durante o período de isolamento social

A situação é comum na maioria das cidades, mas ganha contornos especiais naquelas maiores, como Indaiatuba
ADOBE STOCK

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

S

e a pandemia
paralisou vários
setores, inclusive a construção civil,
no início de 2020, a
situação agora não é
mais a mesma: hoje o
que se observa é um
crescimento do número de reformas, que
está movimentando o
setor.
A situação é comum na maioria das
cidades, mas ganha
contornos especiais
naquelas
maiores,
como Indaiatuba. A
venda de materiais de
construção tem rumado por isso para a área
digital, que encurta os
prazos e custos.
De olho nesse mercado, os empreendedores Pedro Dellagnelo e Pedro Rocha
criaram uma startup
em abril de 2020, no
meio do momento
mais crítico da pandemia, exatamente para
coordenar a venda de
matéria-prima.
A Oico, um marketplace que reúne fornecedores de materiais de construção e
digitaliza a relação
deles com as empresas
de reformas, atende
atualmente 50 com-

Com o home office muitas pessoas sentiram a necessidade de investir em móveis novos e pequenas obras

pradores profissionais
de materiais.
Esses especialistas
compram a matéria-prima com frequência e por isso conseguem simplificar o
processo. Eles ganharam a preferência de
construtores porque
resolvem tudo na plataforma, pulando etapas das lojas físicas.
A solução caiu no
gosto do setor pelo
fato de empresas de
reforma trabalharem
com prazos apertados
e mudanças constantes de projetos, o que
exige agilidade na

hora de buscar o material para não deixar
a mão de obra parada.
Outra dificuldade
resolvida por meio do
marketplace é baixar
os custos. Com um
bom relacionamento
com diversos lojistas,
a Oico consegue organizar os encaminhamentos e reduzir os
prazos de entrega dos
materiais.
Home office impulsionou
o aumento
Com a pandemia
de Covid-19 e a quarentena imposta pelo
Governo do Estado

de São Paulo, um
dos resultados imediatos foi o aumento
de pessoas trabalhando em home office.
Com isso, as lojas de
materiais de construção e decoração tiveram um aumento na
procura por pessoas
querendo adaptar os
espaços da casa a
essa nova necessidade.
De acordo com a
pesquisa Gestão de
Pessoas na Crise Covid-19, da Fundação
Instituto de Administração (FIA), o
trabalho em casa foi

adotado por 46% das
empresas durante a
pandemia no Brasil.
Para que a sala, um
quarto de hóspedes
ou uma área sem uso
fossem transformados em algo próximo
a um escritório, foi
necessário investir
em móveis novos e
pequenas obras. Tudo
isso para tornar o espaço mais confortável, agradável e próprio para trabalhar.
Em 2020 um levantamento do Ibre/
FGV e da Associação
Nacional dos Comerciantes de Material

de Construção (Anamaco), mostra que
42% dos comerciantes consultados registraram crescimento nas vendas entre
maio e julho.
Outro aspecto que
ganhou força no mercado de construção
foi o “faça você mesmo”, pois muitas empresas começaram a
publicar vídeos mostrando o seu produto
e instruindo como é
feito todo o manuseio, e esse é o tipo de
solução que o mercado precisa trazer para
o novo consumidor.
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Câmara de Indaiatuba é 2ª
mais econômica do Estado

Avaliação leva em consideração o gasto por habitante

DIVULGAÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
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P

esquisa do Tribunal de Contas
do Estado sobre o
gasto médio de recursos
públicos pelas Câmaras
de Vereadores paulistas,
divulgado esta semana,
apontou que Indaiatuba é
a segunda mais econômica
de todas as cidades paulistas na faixa de municípios
com população entre 200
mil e 300 mil habitantes.
De acordo com o TCE,
o desempenho é calculado
a partir do gasto anual do
Legislativo dividido pelo
número de habitantes da
cidade. Por esse critério,
o gasto do ano passado
foi de R$ 48,65 por habitante, valor que só perde
para Presidente Prudente,
em termos comparativos,
entre os de 200 mil e 300
mil habitantes.
Na comparação com
os 645 municípios de São
Paulo, independentemente

Na comparação com os 645 municípios de São Paulo a Câmara de Indaiatuba aparece em 42º lugar

da população, a Câmara de
Indaiatuba aparece em 42º
lugar. Mas é a primeira na
comparação com a Região
Metropolitana de Campinas, ficando 31% à frente
da segunda colocada: Sumaré, que gastou R$ 71,17
por habitante em 2020.
Para o presidente
do Legislativo, Pepo
Lepinsk (MDB), o de-

sempenho é resultado
de um esforço conjunto.
“Mesmo na pandemia, o
volume de trabalho administrativo e legislativo
só cresceu, mas fizemos
contenções e adotamos
sessões remotas e o teletrabalho com recursos
e servidores próprios”,
disse ele.
Graças a essas medi-

das, mesmo com um aumento do gasto per capita
registrado em 2020 de
1,77%, a Câmara conseguiu devolver aos cofres
do município R$ 3,6 milhões economizados do
seu orçamento, recursos
que serviram para a Prefeitura desenvolver políticas públicas de enfrentamento do coronavírus.

REPASSE FINANCEIRO

Prefeitura vai repassar
R$ 611 mil a entidades
A Prefeitura de Indaiatuba vai repassar para 14
entidades assistenciais, mediante termo de fomento,
um total de R$ 611 mil para
ajudar no enfrentamento do
coronavírus.
O termo de fomento
é um compromisso a ser
assinado entre a Prefeitura
e as entidades com base em
um programa de trabalho
para utilização do dinheiro,
que tem de ser aprovado
pela Comissão de Análise
de Projetos do Conselho da
Criança e do Adolescente e
da Secretaria de Assistência
Social.
O repasse dos recursos
foi aprovado na sessão
de segunda-feira (12) por
unanimidade e em regime
de urgência, o que reduz
o tempo de análise pela
Câmara de Vereadores. O
líder do Governo, Arthur
Spindola (PP), disse que
a pressa se deveu à pandemia.
O dinheiro para a transferência às entidades vem
do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do

Adolescente e será dividido
conforme a programação
de trabalho já aprovada de
cada entidade, informa a
Secretaria de Assistência
Social.
A Associação Beneficente ABID receberá R$ 158
mil; APAE R$ 17 mil; Bolha
de Sabão R$ 9,8 mil; Círculo
de Amigos Mobilizados na
Preparação Profissional de
Indaiatuba - Campi R$ 7,3
mil; Casa da Criança Jesus
de Nazaré R$ 10 mil e Casa
da Fraternidade R$ 7,3 mil.
Já a Casa da Providência
ficará com R$ 7,3 mil; o
Centro de Inclusão às Pessoas com Necessidades Especiais - Ciaspe com R$ 27
mil; o Centro de Integração,
Reabilitação e Vivência dos
Autistas – Cirva com R$ 7,3
mil; o Dispensário Antonio
Frederico Ozanan com R$
7,3 mil; o Educandário Deus
e a Natureza com R$ 61 mil;
o Manaem com R$ 93 mil;
os Sustenidos Organização
Social de Cultura com R$
169 mil e a Sociedade Interativa Sol Nascente com R$
27,3 mil.

APROVADO

Vereadores aprovam melhorias no
Conselho de Proteção de Animais
DIVULGAÇÃO

Os vereadores de Indaiatuba aprovaram, na
sessão de segunda-feira
(12), projeto da Prefeitura
que promove melhorias
no Conselho Municipal
de Proteção e Defesa dos
Animais, criado em 6 de
setembro de 2012.
Em atenção ao pedido
do Conselho, foram incluídas as representações das
secretarias municipais de
Segurança e de Educação,
que são parceiras diretas na
atuação do órgão.
A presidente do Conselho, Elaine Katayama, disse
que os conselheiros estuda-

ram a composição do órgão
e as necessidades do dia a dia
antes de propor as mudanças
entre os 12 membros com
seus respectivos suplentes.
Respeitando a paridade
de seis representantes do
Poder Público e seis da
sociedade civil, além das
inclusões de secretarias
de Segurança e Educação,
aumentou o número de
entidades que defendem os
animais. Eram duas antes e
agora são quatro.
Na nova composição
estão, pelo lado do Poder
Público: um indicado do
prefeito, um da Secretaria

de Segurança Pública, um
do Centro de Reabilitação
Animal da Secretaria de
Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, um da Secretaria
de Saúde, um da Secretaria
de Educação e um da Secretaria de Cultura.
Pelo lado da sociedade
civil, estão representados:
um membro de universidades com curso de medicina
veterinária, um representante da OAB e quatro
indicados de entidades que
defendem os animais.
Indaiatuba têm atualmente 27 conselhos municipais em atuação.
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Em Indaiatuba, deputado anuncia a
criação de rede de proteção animal
Eleito como defensor da causa, delegado Bruno Lima (PSL) afirma que quer ter um representante em cada Estado
DIVULGAÇÃO

A rede de proteção deverá garantir a agilidade no atendimento em casos de maus-tratos a animais

deputado federal Fred
Costa (Patriota-MG),
a qual aumentou a punição para os maus-tratos.
Desde a aprovação
da lei, o crime passou a
ser punido com prisão
de 2 a 5 anos, além de
multa e da proibição
de guarda do animal.
Até então, o pena era
de detenção de três
meses a um ano, que
acabava convertida
em penas alternativas,
como pagamento de
cestas básicas.

deverá atuar no sentido
de garantir e de agilizar o atendimento em
casos de maus-tratos
a animais. “Se o delegado participante não
puder ele mesmo instaurar o procedimento,
encaminhará a quem de
direito e acompanhará
até a responsabilização do infrator”. Os
delegados envolvidos
contarão com a ajuda

4 mil denúncias
O gabinete do deputado delegado Bruno Lima recebe em
média 4 mil denúncias de maus-tratos por
mês. Essas informações
vêm do Brasil inteiro
e até de outros países.
O deputado disse que
encaminha cada uma
para que o infrator seja
punido, sobretudo ago-
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E

m entrevista ao
Jornal Mais Expressão, na sexta-feira (9), o deputado
estadual delegado Bruno Lima (PSL), que se
elegeu como defensor
da causa animal após
arregimentar mais de
3 milhões de seguidores nas redes sociais,
anunciou que criará
uma rede de proteção
por meio de delegados
da Polícia Civil.
“Já conversei com
colegas delegados concursados como eu e
teremos um representante em cada Estado
para cobrir o Brasil
todo. Pretendo divulgar os nomes de todos
os participantes, com
todos os detalhes da
atuação de cada um,
em uma live nas minhas redes no domingo
(18)”, disse ele.
A rede de proteção

de protetores e de veterinários.
Ao mesmo tempo,
o deputado delegado
Bruno Lima disse que
está montando uma
base dessa mesma rede
no Estado de São Paulo. “Quero ter um representante em cada
município, mas aqui
não precisará ser um
delegado de polícia.
Teremos prefeitos, ve-

readores e outras autoridades”. Em Indaiatuba, ele já conta com
a adesão do líder do
Governo na Câmara,
Arthur Spíndola (PP).
A ideia da rede de
proteção surgiu depois
da campanha que o deputado lançou intitulada “Cadeia Para Maus-Tratos”, que ganhou
corpo com a aprovação
da lei 1.095/2019, do

ra com a nova lei.
Além disso, ele criou
um formulário, disponibilizado em suas redes
sociais, que informa o
nome, endereço, telefone, responsável e reúne vídeos sobre as denúncias. “Dessa forma,
conseguimos reforçar
as provas e agilizar o
processo de proteção”.
O deputado criou ainda
uma cartilha para ensinar como denunciar
e a quem recorrer se
testemunhar o crime ou
se souber da ocorrência.
ServiçoServiço

Redes sociais do deputado delegado Bruno Lima
Instagram
@del.brunolima
Facebook
@delegadobrunolima
Twitter
@del_brunolima
Youtube
https://www.youtube.
com/channel/UCBiwmLWwDnyPN4SUru30RXg/featured

SICOOB

Sicoob Cooplivre lança novo slogan com a premissa da valorização
Com todas as mudanças que vem acontecendo desde março
de 2020 com a pandemia do Covid-19,
principalmente
no
mercado financeiro e
na renda das pessoas,
o Sicoob Cooplivre

instituição financeira
cooperativa, que sempre teve como principal diferencial o contato pessoal e humano
com seus cooperados,
trouxe para o ano de
2021 um slogan que
valoriza o sentimento

de funcionários e cooperados.
Com a premissa da
valorização, a cooperativa lança o slogan
“Nosso valor é você”,
a frase retrata a vivência real das pessoas
que participam da co-

operativa. Uma instituição onde as equipes
de trabalho possuem
pertencimento
da
marca e cooperados
experimentam o real
diferencial: o atendimento humano, próximo e consultivo.

O novo posicionamento conta com
endomarketing para
as equipes, nova comunicação visual nas
agências e redes sociais da cooperativa.
O propósito da cooperativa vai além da

prestação de serviços
de natureza bancária,
o Sicoob Cooplivre
busca conectar pessoas para promover
a justiça financeira e
prosperidade para as
comunidades
onde
está inserida.
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Alterações promovidas no Código de Trânsito
garante benefícios para bons condutores
Os motoristas devem ficar atentos aos novos prazos de renovação da Carteira de Habilitação

REPRODUÇÃO/INTERNET

A lei agora estabelece uma gradação de pontos em 12 meses conforme haja infrações gravíssimas ou não
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A

s alterações
promovidas
no
Código
de Trânsito Brasileiro
(CTB) entraram em
vigor nesta segunda-feira (12), após serem sancionadas pelo
presidente Jair Bolsonaro em outubro do
ano passado, quando
ficou definido que a
vigência passaria a
ocorrer 180 dias após
a sanção.
A partir de agora
os bons motoristas
poderão ser beneficiados caso não tenham cometido infrações de trânsito
nos últimos 12 meses. É quando entra
em vigor o Registro
Nacional Positivo de
Condutores (RNPC),
uma das novidades do
CTB. Entre os benefícios está o desconto no Imposto sobre
Propriedades de Veículos Automotores
(IPVA).
Além disso, os
motoristas devem fi-

car atentos aos novos
prazos de renovação
da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), ao número
de pontos que podem
gerar a suspensão de
dirigir e à punição
de quem causar uma
morte ao conduzir o
veículo após ter ingerido bebida alcoólica
ou ter usado drogas.
Os exames de aptidão física e mental
para renovação da
CNH não serão mais
realizados a cada
cinco anos. Agora, a
validade será de dez
anos para motoristas
com idade inferior a
50 anos; cinco anos
para motoristas com
idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 e três anos
para motoristas com
idade igual ou superior a 70 anos.
Sobre a pontuação,
a lei agora estabelece
uma gradação de 20,
30 ou 40 pontos em 12
meses conforme haja
infrações gravíssimas
ou não. Atualmente,

a suspensão ocorre
com 20 pontos, independentemente do
tipo de infração.
Dessa forma, o
condutor será suspenso com 20 pontos se
tiver cometido duas
ou mais infrações
gravíssimas; com 30
pontos se tiver uma
infração gravíssima;
e com 40 pontos se
não tiver cometido
infração gravíssima
no período de 12 meses.
No total 57 alterações foram aprovadas.
O diretor preside
nte do Observatório
Nacional de Segurança Viária (ONSV),
José Aurelio Ramalho, disse que as alterações
afetaram
somente aqueles que
não respeitam as leis.
“Entendo que, se ontem você parou na
faixa de pedestres;
hoje você não usou
o celular enquanto
dirigia ou pilotava a
moto e amanhã você
vai transportar seu fi-

lho na cadeirinha, essas mudanças pouco
afetarão sua rotina,
pois certamente você
é um cidadão que respeita as regras. E saiba que você não está
sozinho: a maioria
dos brasileiros respeita as regras e cumpre com a lei vigente”, disse. “Agora,
para quem acha que
a rua ou à estrada é a
extensão da sua casa
e lá você faz o que
bem entende, aí sim,
essa pessoa deve ficar
preocupada”, afirma.
Ainda de acordo
com Ramalho talvez
a principal mudança
tenha sido na punição
para quem é flagrado
dirigindo embriagado
e se envolve em um
acidente com feridos
ou mortes. “Nem todas as alterações têm
impacto direto no
número de acidentes
que o Brasil registra
todos os anos (2019
morreram
31.945
pessoas, esse é o último dado divulgado
pelo Ministério da

Saúde e compilados
pelo OBSERVATÓRIO)”, explica.
Cadeirinhas
Uma das mais de
50 alterações que se
destaca refere-se ao
transporte de crianças
em automóveis. Até
então, o uso do dispositivo de retenção em
veículos de passeio
era indispensável aos
menores de 10 anos
independente da altura e peso, variava
apenas o modelo do
equipamento de acordo com a idade. Agora, com as novas regras, será levada em
consideração também
a altura da criança, ou
seja, somente aquelas
que tenham menos
de 1,45m (também
até 10 anos) deverão,
obrigatoriamente,
ser transportadas no
banco traseiro, com
o dispositivo adequado. A multa para o
motorista que transportar criança sem
observância das regras continua sendo

gravíssima, no valor
de R$293,47 e sete
pontos na carteira.
Desafio
Visão
Zero
Em 2020 o ONSV
incluiu Indaiatuba no
Desafio Visão Zero,
uma filosofia criada
na Suécia, na década
de 1990, e que se tornou um movimento
global para prevenir
mortes e ferimentos
graves nas estradas,
adotando uma abordagem de sistema seguro para a segurança
viária.
“Com a pandemia
as ações do Visão
Zero, em parceria com
a Prefeitura de Indaiatuba, podem ser feitas
somente online e isso
acabou prejudicando
um pouco o Desafio.
Porém assim que a
pandemia estiver controlada vamos iniciar
um grande trabalho
para transformar nossa cidade em exemplo para todo país na
questão da segurança
viária”, informa Ramalho.
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Rede Municipal de Indaiatuba retoma aulas
presenciais na segunda quinzena de maio

Secretaria de Educação decidiu por aguardar o avanço da vacinação; Professores já estão sendo imunizados
ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

s aulas presenciais da
rede municipal de ensino de
Indaiatuba serão retomadas na segunda
quinzena de maio,
após a Secretária de
Educação avaliar a
situação pandêmica
no município.
Em nota, a pasta informou que “as
constantes mudanças
nas fases do Plano
São Paulo causam
prejuízo ao ensino e
à organização familiar, portanto decidiu
por aguardar o avanço da vacinação, que
nesta semana passou
a atender também os
profissionais da Educação”.
Com isso, as famílias continuarão a
retirar as atividades
pedagógicas do Minha Lição, nas unidades educacionais.
Ainda segundo a pasta, a partir da próxima
segunda-feira (19), os
estudantes contarão
com o apoio online
pelo Google Meet e
a disponibilização de
vídeos por meio do
WhatsApp.
Desafio
Desde março do
ano passado, estudantes e escolas tiveram
que se adaptar a nova
forma de aprender e
ensinar devido a pandemia da Covid-19.
Diversos sistemas foram criados ao longo
do ano, e as aulas que
antes eram em sala de
aula, agora são através do computador.
Mas o que podemos esperar da educação em 2021? “O
maior desafio para
escola e aluno é a instabilidade, a incerteza
no formato das aulas.
Com a flutuação de
medidas para conter

Quando houver o retorno às aulas presenciais uma das medidas adotadas pelas escolas será o rodízio entre os alunos

a Covid, questão de
vacinas e lockdowns
repentinos será dificílimo conseguir estabelecer uma rotina
concisa de estudos.
Estudar requer rotina,
sem dúvida e este será
o grande ponto que as
escolas devem pensar”, enfatiza a especialista em educação,
Janaína Spolidorio.
Um segundo desafio, igualmente preocupante, é a lacuna
de aprendizagem que
os alunos enfrentarão
no retorno. Independentemente de como
tenha sido o ensino,
a questão do remoto
tem impacto na vivência. “É comprovado
cientificamente que
nossas vivências formam nossas memórias e nossas memórias são responsáveis
pela aprendizagem.
Sem vivência, portanto, não há memória relevante, sem memória
a aprendizagem deixa
de acontecer como
deveria e temos a preocupação que pode
ainda se arrastar por
anos para recuperar: a

perda do que o aluno
deveria ter aprendido
naquele momento”,
afirma.
Ensino presencial
e remoto
Quando houver o
retorno às aulas presenciais uma das medidas adotadas pelas
escolas será o rodízio
entre os alunos, que já
ocorreu, e com isso os
alunos não precisam
ir presencialmente à
sala de aula todos os

dias, sendo alternado
com o ensino remoto. Janaína explica
que para esse tipo de
ensino é necessário
que primeiro o profissional saiba lidar
com a alternância.
“Sem o professor conhecer modalidades
de ensino e suas características não há
como compreender ou
mesmo aplicar o chamado Ensino Híbrido.
É preciso conhecer os
limites da escola e da

comunidade para ver
quais ferramentas de
cada modalidade de
ensino utilizada serão
utilizadas no modelo
da escola”.
A necessidade do
uso de ferramentas
tecnológicas ficou
evidente. Não há mais
como negar que as
escolas devam abrir
as portas a elas, porém as crianças que
utilizaram estarão estafadas com elas na
mesma medida. “Será

preciso encontrar um
equilíbrio e a pandemia trouxe não apenas
a necessidade de equilibrar recursos antigos
com os novos como
também a urgência
em o professor estudar a neuroeducação”,
disse a especialista.
“Este tema, em especial, pode ser a chave
para que a pedagogia
consiga dar conta de
grande parte da defasagem que irá aparecer”, finaliza.
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Indaiatuba amplia vacinação contra
Covid-19 e imuniza idosos de 67 anos
A primeira dose da vacina será aplicada neste sexta-feira (16) no Centro Esportivo do Trabalhador
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

I

ndaiatuba amplia
a vacinação contra Covid-19 e
nesta sexta-feira (16)
irá imunizar os idosos de 67 anos. A primeiro dose da vacina
será aplicada no CET
(Centro Esportivo do
Trabalhador) das 9h
às 18h.
As pessoas que serão vacinadas devem
seguir o dia e horário
da convocação, enviado por mail, para
não formar longa fila
de espera para receber a imunização. O
município
recebeu
um novo lote da AstraZeneca com 1.830
doses para essa etapa
da campanha.
A vacinação será
em sistema Drive-Thru com entrada

As pessoas que serão vacinadas devem seguir o dia e horário da convocação para evitar fila

pela Av. Tamandaré
e também no formato
tradicional (pedestre)
com entrada pela Av.
Conceição. A Secre-

taria de Saúde reforça que para ser imunizado a pessoa deve
levar o QRcode do
cadastro, um docu-

mento com foto e o
comprovante de endereço (IPTU, conta de água ou luz)
no nome da pessoa

a ser vacinada ou se
for parente levar um
comprovante de parentesco. O idoso que
ainda não possui o

cadastro pode entrar
no link https://vacinacao.indaiatuba.
sp.gov.br/cadastro/ e
efetuar o cadastro.
Acima de 60 anos
Nesta quarta-feira (14) o governador
João Doria anunciou
que a vacinação contra Covid-19 deve alcançar integralmente
todos os idosos do
Estado de São Paulo
entre abril e maio.
O novo grupo, de
60 a 64 anos, totaliza
2,24 milhões de pessoas, incluindo 840
mil com 63 e 64 anos,
que poderão receber a
primeira dose a partir
do dia 29 de abril. As
demais 1,4 milhão de
pessoas têm 60, 61 e
62 anos, com cronograma a partir de 6 de
maio.
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Entraves dificultam retorno dos jogos da
Série A3 do Campeonato Paulista 2021
Primavera já prevê prejuízos financeiros com a paralisação do campeonato
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

JEAN MARTINS

esportes@maisexpressao.com.br

E

nquanto os jogos da Série A1
do Campeonato
Paulista foram retomados no último sábado (10), a Série A3 da
competição completa
hoje (16) 33 dias de
paralisação. Apesar do
aval do Governo para
que o futebol volte a ser
praticado no Estado de
São Paulo, com algumas restrições, há pelo
menos dois entraves
que dificultam esse retorno da terceira divisão
do Estadual.
Na última segunda-feira (12), em reunião
on-line com membros
da Federação Paulista de Futebol (FPF),
os clubes da Série A3
declararam ser inviável realizar jogos apenas depois das 20h e
também manter seus
jogadores em quartos
individuais, tanto nos
alojamentos quanto nas
estadias em hotéis nos
jogos fora de casa.
No primeiro obstáculo, o próprio Esporte
Clube Primavera é afetado diretamente. Isso
porque o seu estádio,
o Gigante da Vila, não
possui refletor. Sem iluminação, o clube teria
que mandar seus jogos
em cidades vizinhas,
como Itu ou Campinas,
o que aumentaria os
custos financeiros.
Também seria inviável financeiramente
manter os atletas em
quartos individuais. No
Esporte Clube Primavera, por exemplo, a
média é de 2 a 3 atletas
por acomodação.
As duas medidas,
que vêm travando o
retorno da competição,
fazem parte do Protocolo de Retomada do
Futebol, aprovado pelo
Ministério Público do

Paralisação
O Primavera e todas
as equipes da Série A3
estão há mais de um
mês sem jogar uma
partida oficial. O último jogo do Fantasma
foi no dia 14 de março,
na vitória fora de casa
contra o Barretos, por 3
x 1, pela terceira rodada da competição.
No dia seguinte,
todo o Estado de São
Paulo entrou na fase
emergencial do Plano
SP contra a Covid-19,
paralisando diversas
atividades consideradas não essenciais, entre elas o futebol.

Há mais de um mês sem jogos, retorno da Série A3 do Paulista pode ocorrer na próxima semana

Estado de São Paulo,
em acordo com o Centro de Contingência
da Covid-19 e com o
Governo do Estado de
São Paulo.
Durante reunião, os
clubes solicitaram uma
readequação para a realidade da Série A3.
“Foi pedido a Federação Paulista que
intervisse, junto ao Ministério Público, nesses
dois pontos: jogos após
às 20h e estadia individual para os atletas”,
explicou o presidente
do Fantasma, Eliseu
Marques.
Em nota, a Federação Paulista de Futebol
informou, logo após
a reunião de segunda-feira, que: “Os clubes
decidiram seguir o Protocolo de Saúde estabelecido e acordado com
o Ministério Público e
o Governo do Estado
de São Paulo para a
Série A1. Desta forma,
a Federação Paulista de
Futebol buscará o diálogo com o Ministério
Público, com o Centro
de Contingência e o
Governo do Estado
para propor a retomada

da competição o mais
breve possível, com
algumas adaptações
que se adequem às realidades dos clubes da
Série A3.”
Caso as sugestões
sejam acatadas, Marques acredita que o
futebol na Série A3
do Paulista possa ser
retomado na próxima
semana. Por outro lado,
o presidente já prevê
prejuízos por conta da
paralisação, inclusive
financeiros.
“Para nós o impacto
esportivo será imenso,
uma vez que teremos
que jogar três vezes
por semana. Isso na
parte física e mental
dos atletas afeta muito”, salienta. “Economicamente agora já
começou a afetar, uma
vez que o campeonato
não terminará na data
prevista, e haverá uma
dificuldade dos clubes
em prorrogar os contratos dos atletas. O
impacto financeiro será
grande para todos os
clubes”.
Na Série A3, os clubes costumam fazer
contratos com os joga-

dores por temporada da
competição.

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

ALESSANDRO RAMOS DE
FARIAS - 09/04

MARINA LOUREIRO
LOPES - 20/04

FERNANDO DIAS
MENDES - 03/04

THIAGO RIBEIRO DE
CASTRO - 27/04

DERIK BRANDON DOS
SANTOS - 29/04

MAX CUNHA
ALGARRAO - 02/04

JOSE WANTUIL CHAVES
DE SOUSA - 04/04

THIAGO CEZARINI
NASCIMENTO - 08/04

ANGELA APARECIDA
JUNQUEIRA - 13/04

MARIA REGENILDA
FERREIRA BRAZ - 20/04

BRUNO ROBERTO DE
MOURA PACELLI - 28/04
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Número de golpes aumenta 64,5%
durante a pandemia em Indaiatuba
O número de estelionatos praticados no município saltou de 741 em 2019 para 1.222 em 2020
ELOY DE OLIVEIRA

I STOCK

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

número de golpes ou crimes
de estelionato
praticados contra moradores de Indaiatuba
cresceu 64,5% durante
a pandemia ao longo do ano passado,
segundo o delegado
titular do município,
Luiz Fernando Dias de
Oliveira.
Entre os registros
da Delegacia Central e
do 1º Distrito, comandado pelo delegado
substituto José Clésio
Silva de Oliveira Filho, o número de casos
saltou de 741 em 2019
para 1.222 em 2020 e
70% deles ocorreram

Apenas entre janeiro, fevereiro e março de 2021 foram registrados 426 casos no município

pela internet.
A tendência observada nos três primeiros
meses deste ano é de
que o número de casos
continue subindo. A
projeção é de que suba
mais 39,44% sobre os
registros do ano passado se a média dos
primeiros meses de
mantiver.
Apenas entre janeiro, fevereiro e março foram registrados
mais 426 casos, o que
dá uma média de 142
casos por mês e projeta um total de 1.704
registros até o final
do ano, se a média se
mantiver nos mesmos
patamares.
Bandidos não
inovam
Para os delegados
Luiz Fernando e José
Clésio, as pessoas
caem nos golpes por
não terem informação
suficiente, por medo
de se envolverem em
problemas e por vergonha em alguns casos,
mas os métodos são
antigos.
“Os golpes do boleto falso, da compra
inventada e do financiamento de veículos
são os mais comuns e
já são conhecidos há
anos. Recentemente
se iniciou o golpe do
PIX, mas a dinâmica
é a mesma”, diz Luiz
Fernando.
Em todos os golpes,
os bandidos se passam
por representantes de
lojas, bancos, financeiras e concessionárias.
Dizem que a vítima
deve alguma coisa e
que vão executar essa
dívida se não receberem adiantamento ou
um acordo.
Casos curiosos
Apesar de não ser
novo, chama a atenção
um tipo de golpe que

vem sendo praticado
principalmente contra
homens de meia idade
e no qual os bandidos
se passam por policiais: trata-se do golpe
da “Menina Fácil”.
Em geral, uma mulher muito jovem começa a conversar com
a vítima. Então ela diz
que enviará fotos nuas
suas se o homem também mandar. Assim
que ele manda uma,
entra em cena o golpista se passando por
delegado.
O bandido faz ameaças à vítima dizendo
que ela cometeu um
crime de pedofilia,
porque se tratava de
uma menor. Aí diz que
pode fazer um acordo
por ser delegado, já
que a vítima parece
ser boa pessoa e ter
família a zelar.
Proteção é
informação
Os delegados afirmam que o cidadão
deve se precaver.
“Nunca a polícia faria
um acordo desses. Não
existe contato de delegado com acusado para
livrá-lo de acusação”,
diz o delegado titular
Luiz Fernando.
Para os delegados,
tanto nesse caso da
“Menina Fácil” quando nos demais, a informação é a arma de
proteção. O cidadão
nunca deve ligar para
números passados
pelos golpistas, nem
clicar em nada que
enviem.
“O correto é fazer o
contato com a instituição de onde o golpista
diz ser, mas depois
de desligar o telefone. Não aceite ficar
em linha e nem fazer
nada para resolver o
problema obedecendo
orientações deles”, diz
o delegado.

A11

A importância do estudo no Ensino
Médio e as dicas do Colégio Meta

M

as, afinal, o
que é o Ensino
Médio? Última
etapa da Educação Básica brasileira, o Ensino
Médio tem duração de
três anos e seu principal
objetivo é aprofundar os
conhecimentos obtidos
pelos estudantes no Ensino
Fundamental I e II, além
de prepará-los para a vida
acadêmica e profissional,
seja para ingressar imediatamente em uma profissão,
a partir da formação em
Nível Médio, ou conseguir
uma vaga na Universidade
e assim construir, aos poucos, uma carreira profissional, a partir da formação
em Nível Superior.
Durante o Ensino
Médio, o jovem já possui maior autonomia e
está apto para tomar suas
próprias decisões. Sendo
assim, todo o esforço envolvendo os estudos deve
partir dele, ativamente,
e não somente dos pro-

COLÉGIO META

O Ensino Médio prepara o estudante para a vida acadêmica e profissional
fessores, que estão nas
salas de aula prontos para
mediar os processos de
ensino e aprendizagem e
sempre disponíveis para
auxiliar seus alunos da
melhor maneira possível.
Desenvolver hábitos de
estudos, trabalhos, pesquisas, cultivar a curiosidade
e a pró atividade e investir
no futuro profissional, só

o aluno pode fazer. Além
disso, a adolescência é
uma fase que envolve não
só questões relacionadas
aos estudos, mas também
a consolidação da personalidade do jovem.
Todos sabem que o estudo é indispensável para a
vida, pois é por meio dele
que se adquire conhecimento, cultura, educação

e crescimento profissional.
Sabe-se também, que os
conhecimentos não são
conquistados de uma hora
para a outra, às vésperas
de uma prova, mas sim ao
longo de toda a vida, lembrando que sempre existe
algo novo para aprender.
Todos têm sonhos, almejam um futuro melhor,
uma carreira brilhante, mas

para que tudo isso possa
se realizar, é necessário
investir nos estudos, preferencialmente desde cedo
e em cada etapa.
Atenção às dicas!
•Primeiramente, coloque como meta o ato de
rever o que aprendeu, diariamente, não às vésperas
das provas;
• Organize um local
e um cronograma para
estudos;
• O ideal é criar um
cronograma de estudos
que acompanhe as aulas.
O estudo diário ajuda a
prevenir os desesperos de
véspera de prova;
• Jamais utilize o período da madrugada para
estudar. Além de não haver
concentração suficiente,
o sono compromete a sua
atenção na aula do dia
seguinte;
• Se você estiver com o
conteúdo e os estudos em
dia e resolver “dar uma re-

visada” um pouco antes da
prova, cuidado! As informações lidas, nesse período
tenso, poderão criar falsas
associações e destruir o
trabalho de um mês, ou um
bimestre inteiro;
• Aprenda a registrar
os seus estudos e revisões
em esquemas, ou mapas
mentais. A assimilação se
tornará mais eficiente dessa
forma;
• E lembre-se, além de
estudar é preciso reservar
tempo para o esporte e o
lazer!
Para conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas no Colégio, acesse o
portal www.colegiometa.
com, nossas redes sociais
em facebook.com.br/colegiometa e instagram.com/
colegiometaindaiatuba. 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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Saiba quais são as diferenças entre
contrato de namoro e união estável

É

público e notório
que atualmente
existem os mais
variados modelos de família e não mais apenas
o modelo tradicional
conhecido por séculos.
Consequentemente,
novas figuras jurídicas
surgem com a função de
regularizar a vontade das
partes, como por exemplo, a união estável e o
namoro, por constituírem
complexos e desafiadores temas do Direito de
Família Brasileiro, principalmente no que diz
respeito ao patrimônio
dos envolvidos.
De acordo com o
código civil, a união
estável é considerada
como entidade familiar
a convivência duradoura, pública, e contínua
e estabelecida com o
objetivo de constituição
de família, e poderá ser
formalizada por duas
maneiras: através de escritura pública de declaração de união estável
firmado no Cartório de

Notas, ou; por meio de
contrato particular, o
qual pode ser levado a
registro no Cartório de
Registro de Títulos e
Documentos.
Na união estável, salvo contrato escrito entre
os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber,
o regime parcial da comunhão parcial de bens,
porém, podem escolher.
União estável pode
converter em casamento?
A união estável pode
converter-se em casamento, mediante pedido
dos companheiros o juiz
e assento ao Registro
Civil.
O companheiro terá
direito da pensão por
morte e a duração será
variável conforme tabela do INSS, desde que
comprovados o falecido
possuía a qualidade de
segurado do INSS na
data do óbito e comprovar o casamento de união

DIVULGAÇÃO

de estável na data em que
o segurado faleceu.
Além disso, o companheiro ou a companheira
participará da sucessão
do outro, quanto aos bens
adquiridos onerosamente
na vigência da união
estável nas condições
do art. 1.790 do código
civil.
Definição de
namoro
É uma relação em
que o casal está comprometido socialmente,
mas sem qualquer objetivo de constituição
familiar, pelo menos no
momento. O STJ qualificou como Namoro
Qualificado
O contrato de namoro, é uma das espécies
de contrato ainda pouco
comentada, tem como
conceito o acordo de
vontades fundamentada
pelo art. 425 Código Civil, é lícito às partes estipular contratos atípicos,
observadas as normas
gerais fixada pelo código

O maior objetivo do contrato de namoro é resguardar, proteger o patrimônio

civil.
O maior objetivo do
contrato de namoro é resguardar, proteger o patrimônio, e não há qualquer
objetivo de constituição
familiar, pelo menos no
momento do contrato,
não existe regime de
bens adotados pelos contratantes, portanto, não
são subordinados ao artigo 1.725 do Código Civil, formalizado de forma

particular o qual pode
ser levado a registro no
Cartório de Registro de
Títulos e Documentos.
Uma das características do contrato de
namoro é que ambos
podem SEM consentimento expresso do outro
realizar qualquer negociação patrimonial, cada
parte irá administrar os
bens que lhe pertencem,
ivremente.

Texto escrito por
Percival Nogueira de
Matos, Contador e
Advogado com vasta
experiência em assuntos tributários e
trabalhistas, além de
possuir uma visão
empreendedora muito
estratégica, que permite avaliar de forma
global os impactos do
mundo corporativo de
modo analítico.

NEGÓCIOS

Núcleo de Comércio Exterior retoma atendimento a empresas
O Núcleo de Comércio
Exterior da Secretaria
Municipal de Governo
retoma o atendimento
para auxiliar as empresas
em assuntos relacionados
à importação e exportação de mercadorias. Os
atendimentos às empresas
serão on-line e individual. Para se inscrever e
agendar seu horário basta
enviar um e-mail para:

janaina.nogueira@indaiatuba.sp.gov.br.
A proposta é auxiliar
as empresas que querem
iniciar projetos de importação e exportação de uma
forma segura e também
auxiliar as que já operam
com comércio exterior e
buscam novas possibilidades de utilizar benefícios através de Regimes
Aduaneiros Especiais.

No primeiro trimestre
de 2021 Indaiatuba movimentou U$151.537.569
em exportação, U$
57.810.836 a mais que em
2020, quando o município
exportou U$93.726.733
no mesmo período. Um
aumento de 61,7% nas
exportações.
Nas importações,
de janeiro a março de
2021 o município regis-

trou a movimentação de
U$335.137.676, o que
representou uma movimentação 26% maior
que no primeiro trimestre
de 2020, quando as importações fecharam em
U$266.032.585.
As dúvidas sobre o
Núcleo de Comércio Exterior podem ser esclarecidas pelo telefone (19)
3834-9360.

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A proposta é auxiliar as empresas que querem iniciar
projetos de importação e exportação
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Entrega do Imposto de Renda pode
ficar para 31 de julho este ano
A decisão depende do presidente Jair Bolsonaro já que o Congresso Nacional aprovou
EBC

ELOY DE OLIVEIRA

A

maisexpressao@maisexpressao.com.br

pós o
adiamento do
prazo
de entrega da declaração do imposto de
renda deste ano de
30 de abril para 31 de
maio, o governo federal pode prorrogar
a data agora para 31
de julho.
A decisão só depende do presidente
Jair Bolsonaro (sem
partido), já que o
Congresso Nacional
aprovou projeto de
lei que promove o
adiamento e o texto
foi à sanção na terça
(13).
Apesar de adiar a
entrega da declaração, o projeto aprovado pelos congressistas não altera o

cronograma de restituição. Portanto, a
primeira parcela será
paga em 31 de maio.
Já os contribuintes
que tiverem imposto
a pagar, poderão fazê-lo, de acordo com
o projeto, em cota
única ou em parcelas,
mas as cotas vencidas
até 31 de julho não
terão acréscimo.
Mesmo sem cobrar juros ou estabelecer qualquer outra
penalidade, o texto
limitou o pagamento
em seis parcelas, para
que a arrecadação
não invada o ano de
2022.
Débito automático
O contribuinte que
for pagar o imposto
por meio do débito
automático precisará
fechar a declaração e
entregá-la até o dia
10 de maio, que é o

prazo final estabelecido pela Receita.
Se deixar para entregar depois, independentemente das
prorrogações, terá de
recolher as cotas por
meio de Darf, ou seja,
o documento de arrecadação da Receita.
Esse Darf é gerado pelo próprio programa de declaração
sem custo adicional.
Ele poderá ser usado
desde já também se o
contribuinte não quiser optar pelo débito
automático.
Auxílio emergencial
O auxílio emergencial é considerado
um rendimento tributável para fins da declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física, segundo a Receita
Federal.
Por isso as pessoas que receberam,

A Receita Federal informou que o cronograma de restituição do Imposto de Renda foi mantido

em 2020, rendimentos tributáveis em
valor superior a R$
22.847,76 devem declarar e devolver o benefício no Imposto de

Renda, ou seja, se o
declarante ou seus dependentes receberam
o auxílio emergencial
em 2020 e registrou,
ao longo do ano, ren-

da tributável acima
de R$ 22.847,76, é
obrigado a declarar
o benefício recebido
por no seu Imposto
de Renda 2021.
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Empresa Amadotec arrecada alimentos
em troca de chaveiros de super-heróis
Doações para o Lar de Maria podem ser feitas até o dia 29 de abril na sede da empresa
AMADOTEC

LAÍS FERNANDES

A

empresa Amadotec que é especialista em
soluções tecnológicas
para ambientes escolares e multiplicadora
de Fab Labs, inicia no
sábado (17) uma campanha de doação de
alimentos não perecíveis para a Instituição
Beneficente Lar de Maria, que atende mais de
9 mil crianças de 0 a
15 anos em vulnerabilidade em Santo André
e Mogi Guaçu. Quem
quiser colaborar será
presenteado com um
chaveiro de super-herói
produzido no próprio
Fab Lab da empresa
com corte a laser. O
ponto de doação é na
rua R. Cap. Alberto

Chaveiro de super-herói é produzido no próprio Fab Lab da empresa com corte a laser

Mendes Júnior, 108
- Vila Nossa Sra. Aparecida e ficara aberto de
segunda a sexta-feira
das 9h às 17h e aos sábados das 9h às 12h. A
Campanha encerra no
dia 29 de abril.
De acordo com a
diretora da empresa,

Marina Amado, a ideia
é colaborar com uma
instituição voltada a
educação e incentivar
a participação da população. “O foco da
empresa Amadotec é a
fabricação digital e por
meio dela, queremos
ajudar as pessoas que

estão mais necessitadas
durante esse tempo difícil o qual todos estão
passando. Então, pensamos em doar um pouco
do nosso trabalho, para
aqueles efetivarem a
doação. O chaveiro será
um por alimento doado”, explica Marina.

Lar de Maria
O Lar de Maria oferece educação básica a
crianças e adolescentes
em situação de risco,
mostrando-se como um
caminho seguro para a
cidadania de cada um
deles. O currículo é dinâmico e busca uma ligação
com as diversas linguagens, com o meio, com
a cultura e com os temas
atuais, sendo organizado
por idades (04 meses a
03 anos de idade – Modalidade Creche; 04 anos
a 05 anos e 07 meses –
Modali-dade Pré-escola).
O modelo de trabalho é
respaldado na Filosofia
Montessoriana e propõe
autonomia e liberdade de
escolha aos educandos,
que são avaliados individualmente.
O Programa Socioe-

ducativo é trabalhado no
período complementar
ao Ensino Fun-damental, atendendo crianças e
adolescentes com idades
entre 06 e 15 anos e sete
meses. Aborda de maneira mais leve e didática as
questões da comunidade,
tirando das ruas quem
tem muito a aprender
com a escola.
Baseada nos quatro
pilares de educação da
UNESCO – aprender
a ser; aprender a conviver; aprender a fazer;
aprender a conhecer – a
Proposta Metodológica
oferece Oficinas Pedagógicas definidas a partir
dos seguintes campos
temáticos: Corpo e Movimento; Leitura Escrita;
Cultura e Arte; Ludicidade; Identidade e Cidadania e Música.

A Nova Loja
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Wok Box

Você já pensou numa refeição super saudável, com uma
proteína e legumes variados, com arroz e farofa? É assim
o Wok Box. Peça o seu pelo iFood ou koomer e confira o
cardápio. Você vai adorar!

Colégio Meta

Prof. Marcia, com os alunos da 1ª Etapa da Unidade II do
Colégio Meta em atividade de contação de história com
um recurso que encantou os alunos.

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

Adelaide Decorações

Murilo, aluno da 2ª Etapa da Unidade I do Colégio Meta em
atividade de coordenação motora.

Édila proprietária da Caseirinhos Bolos Doces e Salgados,
está esperando sua visita para conhecer as delícias que
oferece na Rua Antônio Angelino Rossi,593- Jd. Morada do
Sol- Fone 3935-5391.Vale a pena experimentar, são divinos!

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

Em momento de descontração Adriano, da Mega Air
System, pescando com sua filha Giovana e a esposa
Gabriela.

Maria Luiza, aluna do Berçário da Unidade I do
Colégio Meta em atividade de identidade.

Gaião proprietário da Shop Piscinas, recebendo o delicioso
Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.
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Essa semana quem recebeu um carinho foi nosso cliente o Armazém Natural, levamos
um delicioso Bolo da Madre para o cafezinho da tarde, obrigada pela nossa parceria
Fabiano!! Na foto Fabiano e Edna!!

Temos mais clientes voltando essa semana, o De La Marie Restaurante, comida
caseira, maravilhosa, sejam muito bem vindos, Sidney e Luciene proprietários e a
toda a equipe na foto representada pela Karina e a Sara!! Fica na Rua Sorocaba,184,
Jd.América-fone/whatsapp 19 3329-6575!

Mais uma renovação chegando da RE/MAX PROBOS Imobiliária, obrigada pela
confiança em nosso trabalho, sejam sempre muito bem vindos!! Na foto o Tom da
RE/MAX PROBOS com Ricardo Moisés Presidente do Guarani!

A Amadotec entregou 300 máscaras, para uso imediato nos hospitais de Araras, 292
máscaras para costurar e um rolo TNT para fabricação de mais 800 máscaras na
cidade de Araras. Na foto Marcelo Amado Presidente da Amadotec, Pedrinho Prefeito
de Araras, Heleide Cristina Secretária de educação, Agnaldo Piscopo Secretário
de Saúde de Araras, Marina Amado Diretora financeira Amadotec e Thaís Fabrizzi
Arquiteta da Amadotec. Parabéns pela iniciativa a todos responsáveis da Amadotec.

Quem recebeu também um carinho essa semana foi o
Dr. Roberto da Caram, Silva e Trevisano Advogados
Associados, recebeu um delicioso Bolo da Madre,
muito obrigada pela parceria!

Geovana Barbosa é cliente e paciente da maravilhosa Terapeuta Capilar Angélica Mariano há 2 anos, e
super recomenda os tratamentos, quer saber mais
ligue e agende seu horário (19) 992728937!!

E tem cliente novo chegando, inaugurou no dia
10/04 a Alpha Clínica de Olhos, sejam muito bem
vindos Victor Pucci e Vinicius Correa. A Clínica fica
na Av. Ario Barnabé, 420, Jd. Morada do Sol - fone
3935-5466.
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gastronomia

Conheça os alimentos que podem
aliviar a ansiedade e depressão
Algumas mudanças simples na alimentação e a ingestão de água podem melhorar os sintomas
DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

N

os tempos atuais, tem sido
impossível
não sofrer com crises
de choro, episódios
de depressão e ansiedade, acentuados pela
situação muito grave
da Pandemia de COVID-19.
De acordo com o
Psiquiatra e Neurocientista, da Universidade de São Paulo,
e fundador do Canal
Saúde da Mente, no
Youtube, Marco Antônio Abud, com algumas mudanças simples
na dieta, podemos melhorar os sintomas de
ansiedade e depressão.
Com relação aos
sintomas ansiosos,
como taquicardia, respiração entrecortada e
pensamentos excessivamente acelerados,
com conteúdo angustiante, é necessário
beber muita água, pois
o cérebro é o órgão de
todo o corpo que gasta
mais energia, portanto
manter a hidratação
em dia pode ajudar
muito na oxigenação.
Outra recomendação do médico é
evitar o café e outras
substâncias ricas em
cafeína e energizantes,

Aspargo é um vegetal que tem cientificamente propriedades calmantes

como guaraná, refrigerantes e alguns doces. Apesar de o café
ser importante para
a concentração, ele
pode aumentar demais
a dopamina no cérebro,
o que pode acentuar os
desconfortos da ansiedade.
Além disso, é importante incluir carboidratos complexos, que
são os cereais integrais,
pois eles mantem os
níveis de glicemia estáveis por mais tempo
na corrente sanguínea,
causando também um
efeito estabilizador na
mente. Porém, falando

mais especificamente,
existem alimentos comuns, os quais você
pode incluir na sua
alimentação diária.
Em primeiro lugar
são aqueles ricos em
magnésio, como o espinafre e a gema de
ovo. Além disso, o
zinco também é um
elemento importante,
encontrado em castanhas e óleos vegetais,
como as nozes e castanha de caju.
Outras substâncias importantes são
os probióticos, que já
foram estudados na
Revista Acadêmica,

famosa mundialmente,
Psychiatry Research.
Eles podem ser facilmente encontrados nos
mais diferentes tipos
de iogurte e leites fermentados.
Outro alimento com
propriedades calmantes, inclusive lembrados pelo Dr. Marco
Antônio Abud por
extratos terem sido
incluídos pelo governo chinês na dieta das
pessoas, são os aspargos, que podem ficar
deliciosos em saladas
e sopas.
Com relação à depressão, as recomen-

dações são um pouco
diferentes. O médico
explica que os alimentos “premium”
para essa condição,
são aqueles que conseguem diminuir o
“estresse oxidativo”
causado pela atividade
cerebral, e também
a quantidade de radicais livres, aqueles
elementos que sobram
no corpo após a digestão da glicose. Já os
alimentos considerados de baixa qualidade
nesse caso, são os que
aumentam o processo
infamatório do cérebro
e a quantidade de radi-

cais livres.
Estudos científicos
na Psiquiatria demonstram que a Depressão
causa processos inflamatórios no cérebro,
por isso, esses alimentos e substâncias com
efeito anti-inflamatório
podem melhorar os
sintomas e crises depressivas. Um estudo
considerado “revolucionário no ramo da
Psiquiatria Nutricional” pelo médico foi o
“Smiles”, da Austrália:
a dieta desenvolvida e
chamada como “Mod-Med”, fez com que as
pessoas melhorassem
os sintomas depressivos em 30%, quatro
vezes mais do que o
grupo de pacientes que
não fez a dieta.
Tal dieta consiste
em consumir diariamente: 5 a 8 porções
de cereais integrais;
3 porções de frutas;
6 porções de vegetais
(não legumes); 2 a 3
porções de leite e derivados; 1 porção de
castanhas e 60 ml de
azeite de oliva.
É importante relembrar que para saber exatamente qual o tamanho
das porções e como
implementá-las no seu
dia a dia, é sempre recomendada a consulta
com um nutricionista.
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Músico amador Thiago Dário lança
nova canção “Amanhã vai ser você”

Ele criou a letra, melodia, e fez a edição musical, tudo com aplicativos gratuitos
BÁRBARA GARCIA

T

rmc@maisexpressao.com.br

hiago Henrique da
Silva Dário tem 28
anos e trabalha oficialmente como auxiliar de
emissão, em uma fábrica
de massas de pastel, em
Valinhos. Mas se tornou
músico amador desde 2012,
por influência de seu tio,
Gilmar Mafra, que fez na
época uma seleção de músicos para cantar na Igreja,
em que Thiago passou na
prova, e não parou mais.
Outra motivação para
cantar e compor, foi a banda
pela qual ele diz ser até hoje
apaixonado, a Linkin Park,
que mistura Rock com Rap.
Das 40 composições que
já fez, tem três preferidas:
as canções “Quando o sol
chegar”, “A primeira vez
que eu te beijei”, e essa última, o lançamento “Amanhã
vai ser você”, que traz uma
mensagem de esperança,

aliado a batida do funk.
A letra diz: “Só vejo
tristeza na televisão, e
tem muito pobre sofrendo
opressão. A situação é crise
geral, mas estamos lutando
pra sobreviver”, e o refrão
junta a poesia de protesto
com mensagem de acalento
para esse momento difícil,
de pandemia, que vivemos:
“E quando o céu desabar e
a terra toda tremer, Jesus
quem vai nos salvar, ele
faz acontecer. E quando a
dor acabar e todo mundo
vencer, não tenha pressa
porque, amanhã vai ser
você!”
Thiago criou a letra
quando estava no expediente de trabalho. Ele conta que
as frases foram surgindo
quase que automaticamente
em sua cabeça, e que precisou anotar em um papel
para não se perder. “Foi
só deixar a mente fluir e
a melodia veio junto, por

THIAGO DÁRIO

O cantor e compositor amador Thiago Dário. Contando com “Amanhã vai ser você” ele já tem 40 composições

isso, o conselho que dou
pra quem está começando,
é dar atenção para os impulsos criativos que a mente
tem”, explica o músico
autodidata.
É importante lembrar
que Thiago nunca fez aula
formal de instrumentos, voz
ou composição. Deixou fluir
esse talento inato, e utiliza
alguns aplicativos gratuitos
de celular para treinar, como

o StarMaker, um app com
karaokês dos mais diversos
estilos musicais, onde quem
canta pode ganhar pontos
em cada performance, gravar a música com ou sem
vídeo, e postar o resultado.
Para a edição de “Amanhã vai ser você” ele utilizou
o AutoTune no celular,
onde aprimorou a gravação
da voz. Para reuni-la ao
instrumental com batida

dançante de funk, utilizou
o app Band Lab. Criou
também seu próprio clipe
da canção, e postou em
seu canal do Youtube. A
divulgação está rolando
através do Instagram, Facebook e Whatsapp e TikTok:
“Até hoje só escutei elogios
por causa dessa música. Se
chegar a viralizar será um
sucesso para mim”, afirma
ele, confiante.

Ele diz que pretende,
sim, levar a Música como
uma segunda profissão: tem
vontade de fazer aulas de
canto para melhorar a voz,
mas acredita que se conseguir vender as composições
próprias para outros artistas
interpretarem, também ficaria muito satisfeito. Para
ele, a Música tem o incrível
poder de acalmar a mente
das pessoas e mais que isso,
ajudar as que estão deprimidas, de luto, ou passando por
um momento difícil. Neste
ano de 2021, ele planeja
dar um foco maior na sua
atuação como compositor,
comprar um apartamento
e até novembro, conseguir
uma moto nova.
O cantor Thiago Dário
está nas redes sociais, no
Facebook, @thiagodario92,
no Instagram; no Tiktok,
THdario92; e no Youtube,
pesquisar o nome da canção
“Amanhã vai ser você”.
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Saúde mental piorou para 53% dos
brasileiros na pandemia, aponta pesquisa
A porcentagem só é maior em quatro países: Itália (54%), Hungria (56%), Chile (56%) e Turquia (61%)
DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

A

pandemia da Covid-19 já dura
vários meses, e
durante esse período, a
liberdade de ir e vir e o
convívio social foram limitados. Com isso, a solidão
causada por essas restrições acendeu um alerta: a
saúde mental na pandemia.
Segundo pesquisa do
instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial e cedida à
BBC News Brasil, 53%
dos brasileiros declararam
que seu bem-estar mental piorou um pouco ou
muito no último ano. Essa
porcentagem só é maior
em quatro países: Itália
(54%), Hungria (56%),
Chile (56%) e Turquia
(61%).
Dados divulgados pela
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019 do IBGE,
afirma o aumento. Segundo o resultado, houve um
crescimento expressivo
em 34,2% do número de
casos de depressão em um
período de seis anos (20132019). A pesquisa indica
que, atualmente, 16,3 milhões de brasileiros sofrem
da doença, representando
10,2% da população com
mais de 18 anos.
Outro dado alarmante
é que o Brasil foi apontado

Especialistas alertam a importância de dar atenção à saúde mental além da saúde física, pois mente e corpo são partes integrantes entre si

pela Organização Mundial
da Saúde, em 2019, como
o país mais deprimido da
América Latina, com 5,8%
das pessoas diagnosticadas
com a doença (cerca de 12
milhões). A ansiedade é
outro transtorno que afeta
9,3% dos brasileiros, em
torno de 19,4 milhões,
fazendo com que o Brasil
ocupe o primeiro lugar no
ranking da lista de países
com pessoas mais ansiosas
no mundo.
Ainda se não bastasse a pandemia, o convívio prolongado dentro de
casa aumentou o risco de
desajustes na dinâmica
familiar. Somam-se a isso
as reduções de renda e o

desemprego, que pioram
ainda mais a tensão sobre
as famílias. E, ainda, as
mortes de entes queridos em um curto espaço
de tempo, juntamente à
dificuldade para realizar
os rituais de despedida,
dificultando a experiência
de luto e impedindo a
adequada ressignificação
das perdas, aumentando o
estresse.
Sinais
Profissionais alertam a
importância de dar atenção
à saúde mental além da
saúde física, pois mente e
corpo são partes integrantes entre si e as necessidades desses cuidados estão

interligados.
Para auxiliar na identificação, é importante
observar os sintomas que
são: taquicardia, dores de
cabeça, problemas digestivos, sensação de falta de
ar, redução da concentração e perda de memória,
tremores nas mãos e extremidades, sensação de
aperto no peito e angústia,
crises de choro permanentes, isolamento, desânimo,
entre outros.
Portanto, uma pessoa
com a saúde mental afetada vai emitir sinais de que
precisa de ajuda. Quem
está por perto pode observar e ajudar com o encaminhamento, mas apenas

um profissional – como
o psiquiatra – está capacitado para diagnosticar e
tratar as questões.
Crianças e adolescentes
A saúde mental de
crianças e adolescentes
também foram afetadas na pandemia. É o
que afirma o professor
de Psiquiatria da Infância e Adolescência da
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (FM-USP),
Guilherme Polanczyk.
“A pandemia, e todo o
contexto que a acompanha, têm gerado situação de estresse em
crianças, adolescentes

e adultos. Como as
crianças e adolescentes
são menos infectados
e como, muitas vezes,
o sofrimento deles fica
mais
desapercebido,
eles tendem a ser mais
negligenciados”, disse o
especialista.
Segundo o médico,
sintomas como irritabilidade, mudanças de
humor, insônia, dificuldade de concentração
podem ser fáceis de se
identificar em adultos,
mas apresentam diversas nuances quando se
trata de crianças e adolescentes.
Polanczyk analisa que
a idade da criança também interfere na forma como ela reage à
pandemia. As crianças
menores, por serem
mais dependentes dos
pais, vão lidar com a
pandemia muito em
função de como os pais
estão lidando e como
o ambiente está organizado. “As crianças
maiores sentem falta
dos amigos. Elas já têm
capacidade maior de
compreensão de uma
forma autônoma, muitas vezes não completamente adequada, ou de
uma forma não completamente realista, e
podem interpretar de
forma mais catastrófica
algumas situações”.
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negócios & classificados
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Imóveis

									

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

7) REF 11 - JD. JEQUITIBÁ – R$551.000,00
- AT- 250 m² 01 AC-139,48m² CASA,
com 03 dormitórios, 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.

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.

8) REF 19 - JARDIM PAULISTA II –
TERRENO – R$504.000,00 – 2 Terrenos perfazendo 420m² - Excelente!

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-03 - CASA EM CONDOMÍNIO –
VILLÁGIO DE ITAICI –R$630.000,00 AT150m², AC 110m², lindo sobrado, de esquina, 3dorm, 1 suíte, piscina. Aceita imóvel
de menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186
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.

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

Imóveis

VENDAS
CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS
CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta
com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros,
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira
e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 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$320 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.

B3

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
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. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$950,00 – 2 dormitórios, sala, 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.
BOSQUE DOS INDAIAS - R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 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.
VILA TODOS OS SANTOS – R$900,00 - Área 60 m², mezanino e wc.
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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REF 02- Casa em Condomínio – Vila Res. Green Park
- R$1.200.000,00, sobrado AT300m², 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 - AT- 250 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 – AT360m² 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, churrasqueira, 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.
PARQUE DAS FRUTAS: 3 domi
1 suite mais 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
garagem para 2 carros e portão
eletronico VENDO, TROCO POR
CHACARA OU CASA MAIOR,
CONTATO: 3816-8112
Vendo casa Portal do Sol:
2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, edicola com churrasqueira e garagem coberta para
2 carros R$290.000,00 Ellen 19
97410-2013
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 à Venda Jardim Esplanada I: Indaiatuba. 4 dorm., 2 suítes.
Uma suíte fica nos fundos, sala
de estar, sala de jantar, lavabo,
cozinha, dispensa, lavanderia,
espaço gourmet, banheiro de
hidromassagem, ar condicionado.
Preço R$790.000,00 Localização
privilegiada. Próximo colégio
objetivo, Parque Ecológico, Mercado e farmácia.

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, ba-

nheiro de empregada, 03 Vagas
de garagem cobertas e depósito
privativo. Academia, sauna, cinema, sala de jogos, salão para
recepção, piscina, área gourmet,
Espaço Kids. Fone – (19) 9
7109-6186
APARTAMENTO PLAZA BELA
VISTA: 2 dormitórios c/ suíte 2
vagas de garagem 19 99384-740
Condomínio Nações Jd. Alice - Ótimo apartamento no 1º
andar com 02 dormitórios e vaga
de garagem, acabamento excelente, com sanca na sala,
wc. Apenas R$210.000,00 ou
R$95.000,00 de entrada + parcelas de R$1.210,00 F.: 99762-7997
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice - 02
dormitórios e demais dependencias todas com móveis planejados, portaria 24 horas, área de
festas, vaga de garagem, piscina,
elevador. Apenas R$220.000,00
Aceita financiamento. ou terreno
F.: 99762-7997 / 98271-6141
Corra!
Vitória Régia - Apartamento
com 02 dormitórios em ótimo
acabamento e vaga de garagem
portaria 24 horas por apenas
R$140.000,00 F.: 99762-7997 /
98271-6141 Corra!
Vendo Apartamento: Villa
Helvetia, ultimo andar 51m² 2
quartos, sala, cozinha e varanda
2 vagas de garagem coberta
R$270.000,00 Aceito proposta
Ellen -19 97410-2013

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
Reserva Vista Verde Locação,
3 dorm. sendo 1 suíte, sala, cozinha, área de serviço, 2 vagas
de garagem, Espaço goumert,
churrasqueiras, brinquedoteca,
fraldário, playground, quadra
recreativa, salão de jogos, spa
com piscina aquecida, sauna, sala
de massagem, espaço fitness,
piscinas adulto e infantil. Valor R$
1.600,00 + COND. + IPTU
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) 997627997 / 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
SÍTIO EM ELIAS FAUSTO: 74
alqueires. 2km do asfalto, terra
roxa sitio plano e com plantio
de cana, rico em água Valor de
R$130mil o alqueire Contato 19
99762-7708

REF 09 – Terreno em Condomínio – Jardim Quintas da
Terracota – Esquina - 1663m²
R$430.000,00. Fone – (19) 9
7109-6186
REF 16 – Terreno em Condomínio – JD. Milano - R$257.000,00
AT - 303 metros. Fone – (19) 9
7109-6186
REF 15 - Cond. Terra Magna
– R$380.000,00 – Terreno com
656m² - Excelente! Fone – (19)
9 7109-6186
TERRENO JARDIM COLONIAL
150 metros R$ 185.000,00 19
99384-7400
TERRENO ELIAS FAUSTO
175 metros R$ 57.000,0019
99384-7400
Terreno 20.000m² : com escritura (área rural) entrada pela
rodovia José Boldrini, 150m da
rodovia 30% de área verde.
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)
98817-5312 WhatsApp
Sala comercial para locação.
Edifício Corporate - Área útil
39,99 Aluguel R$ 1.200,00 + Cond
+ Iptu F.: (19) 98346-2299

Quer ser uma revendedora
Lowell? Me pergunte como! Tel:
11-99197-2576 - Edimara
Viajo para o Paraguai encomendas pelo Fone: (19) 98201-7566
Ricardo e Samantha ou deixar
o contato.

Vendo Bancada c/ 2 cadeiras 2
espelhos c/ molduras. R$1.000,00
R: Chile, 244 - JD. América F.:
(19) 3312-0908
Vendo Jogo de Quarto completo
(guarda roupa com 10 portas,
criado mudo e cama) madeira
maciça. Produto de Showroom
Festival de Gramado/RS. F.: (19)
99855-2170 / (19) 99384-7418
Vendo 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) 39351633
Vendo TV 14 polegadas
R$100,00 F.: (19) 3935-1633
Vendo Geladeira Brastemp 2
portas, cor: branca R$ 600,00 .:
(19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop com pedra
de marmore R$300,00
Vendo 2 Cama elástica mini
jump R$150,00 cada F.: (19)
3935-1633
Vendo - Vaso com 30 penas de
Pavão azul R$30,00. Tratar com
Rosália 1998174-5270
Vendo- Arara de desfile, 150L x
170A ajustavel R$200,00 Tel: 19
99558-7182 Leo
Vendo: TITULO CLUBE 9 DE
JULHO Titulo familiar, R$2.800,00
+ tx de transferência Tratar com
Amauri 19 - 98134-4482
Vendo: Impressora HP seminova pouco uso R$150,00 (19)
99193-2917
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

“A empresa ELDOR DO BRASIL
COMPONENTES AUTOMOTIVOS
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
solicita o comparecimento no local
de trabalho da Sra. IVONE NUNES
DA SILVA MARQUES, portadora da
CTPS nº 031901, série 00105- SP, no
prazo de 72 (setenta e duas horas), a
fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 08/03/2021”.
vendo: Portão 1,60x2.10 valor:
R$ 400,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: TV tubo philco 14’P
R$100,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: Geladeira Brastemp
2 portas R$500,00 TEL: 39351633 Sonia
VENDO: 2 camas elasticas p
adulto R$150,00 CADA TEL:
3935-1633 Sonia
VENDO: 1 porta sanfonada de
salão R$200,00 TEL: 3935-1633
Sonia
VENDO: Poste de energia
R$100,00 TEL: 3935-1633 Sonia
Vendo – Cômoda com corrediça 4
gavetas cor escura, Criado mudo
3 gavetas R$ 70,00 os dois. Tratar
com Rosália 1998174-5270

Quer ser uma revendedora
Lowell? Me pergunte como! Tel
11-99197-2576 - Edimara
Aulas de Portugues e redação
com o Jornalista Ricardo F.: (19)
98201-7566 / 98315-9064

Ofereço-me Para pequenos
reparos residenciais Sidnei 19
98997-8226
Ofereço-me Boleira, faço bolos
de todos os sabores por encomenda F: 3894-1610 / 19 989763352 Fatima
Ofereço-me Como cuidadora de
Idoso ou Babá. F: 3894-1610 / 19
98976-3352 Fatima
Ofereço-me como acompanhante de idoso diurno ou noturno não
acamado, ou ajudante de cozinha.
Tel: 19 99738-2266.
Ofereço-me 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 Como cuidadora de
idoso, ternho referencias e bom
nivel cultural 19 99188-0858
Simara
Ofereço-me: Trabalho com pinturas, anos de experiência no ramo,
Faça seu orçamento sem compromisso (19) 99193-2917 whats
Ofereço-me para conserto de
máquinas de costura (Industrial e
Domésticas) F.: (19) 99212-1731
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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

Notas de Falecimentos
1.AUGUSTO BERNARDO AGUIRRE com 35
anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de MAGALI
AGUIRRE. deixa filho(s):
GUILHERME 07, Falecido em: 06/04/2021, e sepultado(a) no CEM.MUN.
VL. EUCLIDES S.BERNARDO DO CAMPO-SP
aos 07/04/2021.

com 63 anos , Casado (a)
com JOSE APARECIDO
DANTAS sendo filho(a)
de LINDOLFO FERREIRA
DE MACÊDO e MARIA
ANA DE MACÊDO. deixa
filho(s): CLEBER 35, LARISSA 38, Falecido em:
07/04/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 07/04/2021.

2.PEDRO
GEROMÉL
com 82 anos , Era Viúvo(a) de EVA MARIA
DA SILVA GEROMEL
sendo filho(a) de JOSÉ
GEROMÉL e ANTONIA
MARETTI.deixa filho(s):
MARIA,MARCIA,MARCIO (MAIORES), Falecido em: 07/04/2021,
Velado(a) no JARDIM
MEMORIAL, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 07/04/2021.

6.DAIANE
PASCHOAL
PEREIRA NOVAIS com
37 anos , Casado (a) com
VICENTE CARLOS ESTERCIO NOVAIS sendo
filho(a) de JOÃO PEREIRA
NETO e CLARICE PASCHOAL PEREIRA. NÃO
DEIXA FILHOS, Falecido
em: 07/04/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 07/04/2021.

3.MIRIAN
BLANCO BRASILEIRO DE
SOUSA com 70 anos
, Era Divorciado(a) de
OSWALDO JOSÉ BRASILEIRO DE SOUSA
sendo filho(a) de JOSÉ
BLANCO e OLINDA DE
SOUSA BLANCO. deixa filho(s): MÁRCIO 42,
MARCELO ( F )., Falecido em: 07/04/2021,
e sepultado(a) no MEMORIAL PHOENIX aos
07/04/2021.
4.VICENTE LEITE com
91 anos , Casado (a)
com MAGDALENA SCACHETTI LEITE sendo
filho(a) de VICENTE ANTONIO LEITE e ODILA
MARIA DE JESUS. deixa
filho(s): EDSON 56, Falecido em: 07/04/2021, e
sepultado(a) no CANDELARIA aos 07/04/2021.
5.LINDAURA
MARIA
DE MACÊDO DANTAS

7.ROSANA
MARIANO
FELIPE com 51 anos ,
Casado (a) com LAERCIO APARECIDO FELIPE
sendo filho(a) de MOACIR MARIANO e MARIA
APARECIDA FERREIRA
MARIANO. deixa filho(s):
ALEX 35, PATRICIA 33,
Falecido em: 07/04/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
08/04/2021.
8.WALDOMIRO DE SOUZA com 78 anos , Casado
(a) com TERESA MACACARE DE SOUZA sendo
filho(a) de JOÃO MANOEL
DE SOUZA e SEBASTIANA LAUREANO. deixa
filho(s): MARCOS, CASSIA, DIONEIA (MAIORES),
Falecido em: 08/04/2021,
e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL
aos
08/04/2021.
9.MARIA MORENO GIMENEZ com 92 anos , Era
Viúvo(a) de ANTONIO GIMENEZ sendo filho(a) de

FELICIO MORENO e EUGENIA FASCIONI. deixa
filho(s): DARCY, APARECIDA, ELIZABETE, MARCIA
(MAIORES), Falecido em:
08/04/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 09/04/2021.
10.SUELI ALVES PINTO
DA SILVA com 65 anos
, Casado (a) com LUIZ
ROBERTO DA SILVA sendo filho(a) de PERCILIO
JOSE PINTO e MARIA
PEREIRA ALVES PINTO.
deixa filho(s): ANELISA
40 , LUIZ 36, Falecido
em: 08/04/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 09/04/2021.
11.MARIA APARECIDA
DE ASSIS CORDEIRO
com 58 anos , Casado (a)
com IZAURINO DE OLIVEIRA CORDEIRO sendo
filho(a) de AMBROZINO
SEVERINO DE ASSIS e
MARIA DO CARMO SANTOS. deixa filho(s): ISABEL, JOSÉ GEOMANCIO ,
PATRICIA, ANA, CLAUDEMARCIA , FABIO ( MAIORES ) IGOR 15 , Falecido
em: 08/04/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 09/04/2021.
12.NOEL
FERNANDES
com 53 anos , Casado
(a) com EDNA PEREIRA
DA ROCHA FERNANDES sendo filho(a) de
ANTONIO FERNANDES
e FRANCISCA INGLES.
deixa filho(s): SIDINEIA,
TATIANE,
EDINEIA
(
MAIORES ), BIANCA 8,
CAMILA 10, Falecido em:
08/04/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 09/04/2021.
13.VALERIA CAVASSANI com 34 anos , Vivia
em União estável com

ANSELMO DA SILVA
MASCIMO sendo filho(a)
de DOMINGOS DONIZETI CAVASSANI e MARIA
LUISA SIQUEIRA MELLO
CAVASSANI. deixa filho(s): CARLOS 15, Falecido em: 08/04/2021,
e
sepultado(a)
no
CEM. MUNICIPAL DE
ELIAS FAUSTO-SP aos
09/04/2021.
14.CLEMENTINO SANCHES PERES com 83
anos , Casado (a) com
SUELI
APARECIDA
SANCHES PERES sendo filho(a) de ANTONIO
SANCHES PERES e
MARIA SAIBETTE. deixa
filho(s): ALEXANDRA 50,
ERIKA 47, Falecido em:
08/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 09/04/2021.
15.GILSON
VIEIRA
DOS SANTOS com 64
anos , Casado (a) com
LUZIA CARDOSO DA
SILVA SANTOS sendo
filho(a) de JOSE VIEIRA DE MORAIS e AMADINA BEZERRA DOS
SANTOS. deixa filho(s):
EDERALDO, ELISSANDRO, LEANDRO, ANA,
ALDO, VANESSA , VALTER (MAIORES), LIGIA
( FAL ), Falecido em:
09/04/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 09/04/2021.
16.YARA THERESA SECKLER HASSENPFLUG
com 75 anos , Casado
(a) com WINSTON DOUGLAS FREIRE HASSENPFLEG sendo filho(a)
de ALVARO JUVENAL
SECKLER e ELZA LOSCHIAVO SECKLER. deixa
filho(s): DANIELA, ANA
CAROLINA (MAIORES),
Falecido em: 09/04/2021,

e sepultado(a) no CEM.
DA CONSOLAÇÃO
SÃO PAULO SP aos
10/04/2021.
17.ANA MARIA DE JESUS
com 93 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
MIGUEL ARCANJO DO
NASCIMENTO e SATURNINA MARIA DE JESUS.
deixa filho(s): OZILDA,
REGINA, Falecido em:
09/04/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 10/04/2021.
18.SANDRA
REGINA
ORTIZ NOGUEIRA com
69 anos , Casado (a)
com PAULO LOPES NOGUEIRA sendo filho(a) de
MARINO ORTIZ FICEL
e MARIA DE LOURDES
ORTIZ FICEL. deixa filho(s): JEFERSON 45,
TATIANI 44., Falecido em:
09/04/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 10/04/2021.
19.PAULO CICERO DA
SILVA com 55 anos , Era
Divorciado de ROSA SALES MARQUES sendo filho(a) de JUVENAL CICERO DA SILVA e NATALINA
DE SOUZA. deixa filho(s):
MARIA
APARECIDA,

ANA PAULA, JULIANO
(Maiores) E JAIR (FAL),
Falecido em: 10/04/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
11/04/2021.
20.WESLEY
FALCONI
QUINTO DE CARVALHO
com 38 anos , Casado (a)
com ALEXANDRA FERNANDA LINDER DOS
SANTOS DE CARVALHO
sendo filho(a) de JOAO
QUINTO DE CARVALHO e
NADIR FALCONI QUINTO
DE CARVALHO. deixa filho(s): LUCAS 20, SAMARA
17, RAYANE 16, Falecido
em: 10/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 11/04/2021.
21.ELI VAZ com 51 anos ,
Era Separado(a) de JOSE
MANOEL DA SILVA sendo
filho(a) de LINO DINIZ e
BENEDITA ROSA VAZ. deixa filho(s): ERITON, JECELI
( MAIORES ), Falecido em:
11/04/2021, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS
aos 12/04/2021.
22.AMELIA
RIGHETTO
PORCARI com 90 anos
, Era Viúvo(a) de JOSÉ
PORCARI sendo filho(a)
de ERNESTO RIGHETTO

e HERMINIA BORGATTI.
deixa filho(s): MOACIR, BEATRIZ, SUZELAINE, EVANIA, EDMUR, NEORIDES
( MAIORES ), Falecido em:
11/04/2021, e sepultado(a)
no
CANDELARIA aos
12/04/2021.
23.AGOSTINHO BARBOZA PAES com 80 anos ,
Casado (a) com MARIA
DA GLORIA TOMAZ sendo filho(a) de FRANCISCO
XAVIER PAES e LUIZA
MARIA BARBOZA. deixa
filho(s): LUIZ, JOSE, MARIO, JOANA, ELOISA (
MAIORES )., Falecido em:
11/04/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 12/04/2021.
24.LINDALVA ESTEVAM
DE LIMA com 61 anos , Era
Divorciado(a) de MANOEL
MARINHO sendo filho(a)
de IGN e JOSEFA MARIA
MADALENA. deixa filho(s):
ADRIANA , CLAUDIA,
MÔNICA
(MAIORES),
Falecido em: 12/04/2021,
e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL
aos
13/04/2021.
25.NATALIA APARECIDA URIAS DE SANTIS
com 50 anos , Casado

(a) com PEDRO DE
SANTIS sendo filho(a)
de JOSE URIAS e MARIA JOSE DE MOURA
URIAS. deixa filho(s):
PEDRO ( MAIOR ), Falecido em: 12/04/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/04/2021.
26.ALEIDE ADAMI PEROMINGO com 83 anos
, Casado (a) com DURVALINO PEROMINGO
sendo filho(a) de JOSE
ADAMI e IGNEZ MORCELLI. deixa filho(s):
JOÃO ROBERTO, DORIVAL , VALDIR , JOSE
CARLOS
(MAIORES),
Falecido em: 13/04/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/04/2021.
27.REGINA
MARIA
DOS SANTOS BIGON
com 78 anos , Era Viúvo(a) de JOAO BIGON
sendo filho(a) de SALVADOR DOS SANTOS
e JOSEFINA BUZATO.
deixa filho(s): LUIZ, SILVANA (MAIORES), Falecido em: 13/04/2021,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
13/04/2021.
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