
ELIANDRO FIGUEIRA

Pandemia intensifica a venda, troca e 
aluguel de imóveis em Indaiatuba

Fase de Transição reabre parques 
e restaurantes em Indaiatuba

POLÍCIA

A Equipe da Romi prendeu no último dia 16 um 
jovem de 20 anos por tráfico de drogas. A prisão 
ocorreu após um patrulhamento preventivo pelo 
Jardim Morada do Sol.

Indivíduo é preso por tráfico de 
drogas no Jd. Morada do Sol
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A pandemia criou 
um efeito positivo para 
o mercado imobiliário 
de Indaiatuba nas áreas 
de venda, troca e de 
aluguel de imóveis ao 
longo de 2020 e também 
neste início de 2021.

A delegada do Cre-
cisp (Conselho Regio-
nal dos Corretores de 
Imóveis de São Pau-
lo), subsede Indaiatuba, 
Elaine Branco, diz que 
os negócios movimen-
taram o mercado com 
investimentos signifi-
cativos, apesar da crise 
econômica.

GASTRONOMIA

Ultimamente, por conta da Pandemia, uma das 
grandes preocupações das pessoas é como aumen-
tar a imunidade do corpo. Além disso, estamos no 
outono e com isso gripes e resfriados são comuns 
nesta época do ano.

Conheça alimentos que 
podem aumentar a imunidade
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COMÉRCIO

ECONOMIA

Quem não se reinventar, morre. A frase do con-
sultor Paulo Sérgio Maso, que atua em projetos 
de gestão estratégica e de reestruturação de em-
presas em Indaiatuba, pode parecer fatalista, mas 
é a realidade.

Empresas se reinventam para 
vencer a crise da pandemia 
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LEITURA

No último dia 18 de Abril, se comemora o Dia 
Nacional do Livro Infantil, que coincide com o 
aniversário de Monteiro Lobato, famoso pelas 
obras do “Sítio do Picapau Amarelo” e um dos 
primeiros autores que se dedicou a escrever livros 
para crianças. 

Conheça livros sobre inclusão 
para ler para as crianças
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Outros setores da economia também retomam atendimento presencial



Artigo

Previsão do Tempo

A2

Todo dia ela faz tudo sempre igual (...) Com mais de um ano de pandemia, muitos brasileiros estão ten-
tando mudar um pouco a rotina, mesmo estando em casa. Muita gente, inclusive, está de quarentena e sem 
realmente ver ninguém há mais de um ano.  

Atualmente, o Brasil é o 2º país no mundo com maior índice de mortalidade por Covid-19 e o melhor re-
médio para evitar 100% que se contrária o vírus é o isolamento social. Sabemos a grande dificuldade que mui-
tos possuem, principalmente financeira (para sustento da família), mas os que conseguiram de fato se isolar 
começaram a apresentar alguns sintomas secundários da pandemia: tristeza, ansiedade e depressão. 

Antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já apontava o Brasil 
como o país mais ansioso do mundo e com maior incidência de depressão da 
América Latina.  Mais de 11 milhões de brasileiros estão com depressão.

Em pesquisa recente realizada pela USP (Universidade de São Pau-
lo) foi registrado um aumento de 63% nos casos de ansiedade e 59% nos 
casos de depressão.  E claro, o aumento do consumo de bebidas alcooli-
ca, cigarro e comida. Ou seja, uma busca por algum tipo de “felicidade”.  
Paralelo a isso, também tem uma surgiu uma onda de práticas de exercícios 
físicos para cuidar do corpo e da mente.  O aplicativo “Strava” utilizado pela 
comunidade esportiva está com mais de 9,5 milhões de usuários só no Bra-
sil. O ciclismo foi um dos pontos fortes no crescimento da prática espor-
tiva. 

E você, como está lidando com o cotidiano pandêmico? 
 

 

Editorial
O povo cuidando do povo

E é em meio a esse turbilhão de aconteci-
mentos que é possível encontrar os gestos mais 
nobres. Pessoas que estão dispostas a doar o seu 
tempo em prol aqueles que vivem em estado de 
vulnerabilidade social. As formas de ajudar tem 
se mostrado de diversas formas. Seja através de 
campanhas de arrecadação de alimentos e pro-
dutos de higiene. Seja doando marmitas, másca-
ras, dinheiro, álcool em gel e tantas outras coisas. 

E é assim que os solidários e empáticos tem 
utilizado seu tempo. Se preocupando com o pró-
ximo e ajudando as pessoas mais necessitadas a 
enfrentar e superar uma das maiores crises de 
saúde pública do mundo. 

A vulnerabilidade humana foi exposta de ma-
neira intensa e estimulou o exercício da empatia, 
em que pessoas são conduzidas a se reconhece-
rem no lugar dos outros.

O ato de conseguir enxergar o mundo pelos 
olhos de outra pessoa pode ser a chave para não 
esmorecer, mesmo nos momentos difíceis, e para 
ultrapassar a pandemia com mais leveza. 

Cotidiano Pandêmico

Medalhão de filé-mignon ao parmesão

Receitas do  Lopes

Ingredientes 
6 medalhões de filé mignon 

(600 g) 
2 dente(s) de alho picados 

(10 g) 
1 e 1/2 colher(es) de sopa de 

manteiga sem sal (13 g) 
1 e 1/2 colher(es) de chá de 

sal (6 g) 
1 cebola média picada (150 g) 
2 colher(es) de chá de alecrim 

picado (20 g) 
1/2 xícara(s) de chá de vinho 

tinto seco (100 g) 
1 e 1/2 xícara(s) de chá de 

creme de leite fresco (300 ml) 
100 grama(s) de queijo par-

mesão cortado em lascas 
1/2 xícara(s) de chá de azeito-

nas pretas picadas (55 g)

Modo de preparo 
Tempere a carne com o alho. 

Em uma frigideira bem quen-
te, ligeiramente untada com ½ 
colher de sopa de manteiga, gre-
lhe cada um dos medalhões por 
3 minutos, ou até que a carne 
comece a soltar suco por cima. 

Vire o filé e deixe por mais 3 
minutos. Tempere com o sal e 
coloque em uma travessa, que 
deve ser conservada quente. 

Na mesma frigideira, aqueça 
o restante da manteiga e refogue 
a cebola, mexendo até dourar. 

Adicione o alecrim e o vinho 
e ferva por 1 minuto. Acrescente 
o creme de leite e o queijo par-
mesão e deixe até levantar fer-
vura. 

Espalhe o molho sobre os 
medalhões reservados e coloque 
as azeitonas por cima. Dicas: 
O medalhão é um corte de filé 
mignon

23/04 - Sexta-feira 25/04 - Domingo24/04 - Sábado 26/04 - Segunda

Mínima: 13°
Máxima: 23°

Mínima: 14°
Máxima: 27°

Mínima: 17°
Máxima: 28°

Mínima: 27°
Máxima: 17°

Fernanda Bugallo 
Jornalista, Comunicadora, Atriz, 
Roteirista e Diretora

SP antecipa vacinação contra 
Covid-19 para pessoas com 64 anos

Poupatempo retoma atendimento 
presencial a partir deste sábado

O Governador João Doria anunciou nesta 
terça-feira (20) a antecipação da vacinação contra 
Covid-19 para quem tem 64 anos para sexta-feira 
(23), além da inclusão de novos públicos a 
partir de maio. Com início do cron-
ograma SP passa a alcançar três 
novas faixas etárias ainda nesta 
semana. 

A partir de hoje todas as unidades do Pou-
patempo serão reabertas para realização de 
serviços de forma presencial. A medida faz parte 
das iniciativas da Fase de Transição do Plano São 

Paulo e será adotada seguindo todos os 
protocolos sanitários, com capacidade 

reduzida de atendimento e agenda-
mento prévio de data e horário. 

Covid-19: Anvisa 
autoriza uso 
emergencial de 
coquetel 

Intenção de Consumo 
das Famílias volta a 

cair em abril

A Anvisa aprovou nesta 
terça-feira (20) a liberação 
para uso emergencial de dois 
medicamentos experimentais da 
farmacêutica suíça Roche contra a cov-
id-19. A medicação é indicada especialmente 
para pacientes com comorbidades e que apre-
sentam alto risco de desenvolver progressão para 
um quadro grave da covid-19.

O indicador de Intenção de 
Consumo das Famílias alcançou 

o patamar de 70,7 pontos em abril, 
o menor nível desde novembro de 

2020, quando atingiu 69,8 pontos. O re-
sultado foi divulgado nesta terça-feira (20) pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo, que destacou que foi o pior 
mês de abril da série histórica. 



Mais de 5 milhões de empresas em todo o Brasil tiveram de mudar processos por conta da crise

Empresas se reinventam para vencer 
a crise da pandemia em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

Quem não se 
r e i n v e n t a r , 
morre. A fra-

se do consultor Paulo 
Sérgio Maso, que atua 
em projetos de gestão 
estratégica e de rees-
truturação de empresas 
em Indaiatuba, pode 
parecer fatalista, mas é 
a realidade.

“Ao menos enquan-
to durar a pandemia, se 
reinventar é a palavra 
de ordem para quem 
pensa em manter o seu 
negócio e para quem 
quer aproveitar as opor-
tunidades surgidas”.

A razão é muito 
simples, ele diz: nada 
está como antes e as 
mudanças exigem mu-
danças.

Pesquisa do Sebrae - 
SP revela que mais de 
5 milhões de empresas 
em todo o Brasil tive-
ram de mudar proces-
sos por conta da crise.

A informação é con-
firmada pela gerente do 
Ciesp em Indaiatuba 
Cristiane de Donato. 
Ela afirma que as indús-
trias maiores mudaram 
suas linhas de produ-
ção, enxugaram custos 
e reduziram pessoal 
para enfrentar a crise.

Mas há também 
aquelas que se reinven-

taram completamente, 
mudando o seu foco. 
Os produtos mais con-
sumidos por conta da 
pandemia, como álcool, 
máscaras, luvas e prote-
tores de rosto ganharam 
investimentos.

Existem empresas 
que montaram frotas 
para entregas de produ-
tos e a logística ganhou 
status muito acima do 
que tinha antes.

O secretário de Go-
verno da Prefeitura, 
Luiz Alberto Cebolinha 
Pereira, que responde 
pelo Sebrae na cidade, 
afirma que as pessoas 
correram fazer cursos 
de empreendedoris-
mo para aprenderem a 
reinvenção. “Os nossos 
cursos estão todos lota-
dos”, diz.

O Sebrae mantém 
parceria com a Prefei-
tura para a realização 
e essa combinação se 
estende ainda com o 
Senai e com o Senac, 
formando novos em-
preendedores tanto para 
a indústria quanto para 
o comércio e os negó-
cios próprios.

O presidente da As-
sociação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba, Jair Sigrist, 
diz que a maioria dos 
empresários do comér-
cio teve de se reinven-
tar para se manter.

Ele lamentou que 
as medidas de isola-
mento social tenham 
punido com mais rigor 
o comércio, em vez de 
atacar as festas clan-
destinas, o transporte 
público e outros locais 
onde há a aglomeração 
de fato.

“Espero que não 
haja mais fechamentos. 
Apostamos agora no 
Dia das Mães para uma 
recuperação. Mas ainda 
será pequena”, diz.

Para o presidente da 
Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), o foco agora 
deve ser o da união de 
esforços no sentido de 
favorecer as reinven-
ções. Vários vereadores 

fizeram propostas com 
esse objetivo.

L e a n d r o  P i n t o 
(DEM), por exemplo, 
sugeriu à Prefeitura 
que haja isenção ou 
adiamento de paga-
mentos das obrigações 
tributárias para micros 
e pequenas empresas. 

O assunto ainda está 
em discussão entre os 
técnicos da área tribu-
tária da Prefeitura.

Consultor acompa-
nha passo a passo 

O consultor Paulo 
Sérgio Maso se dedica 
a ajudar empresas a se 
reinventarem na crise. 
Só neste primeiro ano 
de pandemia foram 15 

Aciai aposta que o Dia das Mães ajude os comerciante a recuperar a economia

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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reestruturações. Ele 
acompanha passo a 
passo.

“O mais difícil é 
transformar as pessoas. 
Mudar hábitos e costu-
mes. Tirar o empresário 
da zona de conforto 
dele e mostrar uma 
nova realidade, que 
exige transformações 
rápidas”.

A estratégia para 
isso é explicar cada 
detalhe e acompanhar 
a implementação. “Pri-
meiro eu oriento, de-
pois estabeleço contro-
les rigorosos e, por fim, 
a gestão estratégica a 
partir dali”. 

Um dos entraves 
mais complicados, diz 

o consultor, é que mui-
tas empresas não têm 
administradores pro-
fissionais. “As pessoas 
acham que vão dar con-
ta e não dão”.

Ele afirma que a pan-
demia expôs mais essa 
deficiência. “Hoje eu 
vejo o medo do empre-
sário com facilidade. 
Ficou evidente. Além 
dos traços de persona-
lidade. O pavio curto”.

Para Paulo Maso, é 
patente neste momen-
to que quem não se 
reinventar, morre, até 
porque a crise não vai 
terminar da noite para 
o dia. “O empresário 
precisa ter foco e orien-
tação”.



O delivery também foi a saída para a Ovos Marucci

ARQUIVO PESSOAL 
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Delivery 
Uma pesquisa, rea-

lizada pelo Sebrae – SP, 
aponta que, apesar da cri-
se, pequenos empreen-
dedores estão evoluindo 
neste momento, seja na 
forma de trabalhar, seja 
na dinâmica da promo-
ção de vendas, e o deli-
very é uma das principais 
apostas deles.

Além disso, a rede so-
cial se tornou o meio de 
divulgação mais usado 
por esses empresários.

Um exemplo é o 
Dona Maria’Ana Res-
taurante, um pequeno ne-
gócio que funciona nas 
proximidades da Câmara 
de Vereadores.

Antes da pandemia 
oferecia um self-service 
que era bastante frequen-
tado pelas pessoas que 
trabalham naquela re-
gião. Com o fechamento 
compulsório, os clientes 
sumiram.

Kelly Rodrigues, fi-
lha dos fundadores do 
negócio e administra-
dora hoje, diz que teve 
de mudar depois de ser 
obrigada a desligar seis 
funcionários e ver o fatu-
ramento cair 30%.

A coluna hoje traz uma 
dica simples que pode ser 
preparada em qualquer oca-
sião: o tradicional Salpicão 
do Royal!

Confira a receita:

Ingredientes
• 1kg de frango defuma-

do desfiado
• 300g de maionese
• 30g de batata palha

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027 - Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

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

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

ANDRÉ CHACHÁ

• 200g de cenoura ralada
• 2 maços de alho poró
• Salsa a gosto
• Sal
• Suco de 1 limão
• Azeite a gosto

Modo de preparo
Em um bowl, coloque o 

frango desfiado, a batata, a ce-
noura o alho e tempere com 
azeite, vinagre e acerte o sal. 
Adicione a maionese e decore 

com a salsa. Está pronto!

Dica do Chef: essa sa-
lada é refrescante e deve 
ser consumida assim que 
preparada, para manter a 
crocância. Se quiser incre-
mentar a receita, pode adi-
cionar algumas frutas, como 
a maçã picada e as uvas pas-
sas.

Bon Appetit!

A saída foi transfe-
rir o self-service para a 
marmitex e oferecer o 
serviço também para in-
dústrias, apostando no 
delivery.

“Fizemos muita di-
vulgação pela rede so-
cial”.

A nova montagem 
individualizada da mar-
mitex permitiu ao clien-
te fazer as combinações 
que já fazia presencial-
mente, com a vantagem 
de receber em casa, e os 
custos foram adaptados a 
isso também.

Em relação às indús-
trias, elas têm retorno 
fixo, pois assinam con-
tratos por períodos. 

Hoje as indústrias re-
presentam 40% do fatu-
ramento do restaurante e 
estão crescendo.

“Não aumentamos o 
faturamento, mas man-
tivemos o negócio e 
aprendemos a lidar com 
a crise. Agora estamos 
apostando no que deu 
certo para aprimorar a 
oferta e ajustar ainda 
mais o que temos com o 
cliente”, diz Kelly.

O restaurante man-
tém nove funcionários.

O delivery também 
foi a saída para a Ovos 
Marucci, um negócio 
que foi criado em maio 
de 2020, no meio da cri-
se, aproveitando a opor-
tunidade gerada pela 
pandemia.

Elaine Marques, uma 
das sócias, conta que o 
marido Dênis perdeu o 
emprego no início da 
crise e ela ficou sozinha 
para manter o orçamento 

da casa (eles têm três fi-
lhas).

“Ele ouvia passar 
aqueles carros de gen-
te que vende ovos nos 
bairros e teve a ideia de 
criar o ovo delivery, com 
o diferencial de não fa-
zer estoque e de ajustar 
a entrega no dia e horá-
rio que o cliente quiser, 
e eu ajudei sugerindo a 
estratégia de pegarmos 
os condomínios”.

O negócio deu certo.
A primeira venda foi 

feita ao mesmo tempo 
para 12 clientes, com um 
investimento de R$ 100 
por caixa com 12 ovos. 
Hoje são mais de mil cai-
xas vendidas por mês e o 
faturamento já atingiu R$ 
20 mil e deve dobrar até 
julho.

Toda a divulgação é 
pela rede social.

Para incrementar as 

vendas e personalizar o 
serviço, Elaine e Dênis 
agregaram produtos que 
conversam comercial-
mente com os ovos.

“Hoje vendemos quei-
jo artesanal de uma famí-
lia que tem produção pró-
pria e é sem conservantes 
e preparos para bebidas, 
como capuccino, choco-
late e café com leite, que 
vem de outra família da 
região”, diz ela.
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Fase de Transição reabre parques 
e restaurantes a partir de amanhã

P arques e res-
taurantes de In-
daiatuba assim 

como outros setores 
da economia estão 
autorizados pelo Go-
verno do Estado de 
São Paulo, através do 
Plano SP, a retomar o 
atendimento presen-
cial a partir deste sá-
bado (24).

Estão autorizados a 
retomar o atendimen-
to presencial estabele-
cimentos do setor de 
serviços, como res-
taurantes e similares 
(lanchonetes, casas 
de sucos e bares com 
função de restauran-
te), salões de beleza 
e barbearias, além de 
atividades culturais, 
parques, clubes e aca-
demias. O horário de 
atendimento será das 
11h às 19h, com ex-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

ceção das academias, 
que poderão abrir das 
7h às 11h e das 15h às 
19h.

A fim de evitar 
aglomerações, a ca-
pacidade de ocupação 
permitida nos esta-
belecimentos na fase 
de transição será de 
25%. O toque de re-
colher continuará em 
vigência em todo o 
estado, das 20h às 5h, 
assim como a orien-
tação para adotar o 
teletrabalho em ati-

Restaurantes poderão funcionar com capacidade de ocupação de 25%

A6 |  Cidade

Outros setores da economia também retomam atendimento presencial dentro das regras do Plano SP

vidades administrati-
vas não essenciais e 
o escalonamento de 
horário na entrada e 
saída das atividades 
do comércio, serviços 
e indústrias. 

O setor do comér-
cio, incluindo lojas 
de shopping cen-
ters reabriram suas 
portas para atendi-
mento presencial, no 
último domingo (18) 
e podem funcionar, 
das 11h às 19h. Nesse 
período, também fo-

ram retomados, com 
restrições, cerimônias 
e cultos religiosos.

Parque do Mirim 
A reabertura do 

Parque do Mirim 
ocorrerá gradualmen-
te com horários es-
pecíficos e o estará 
aberto ao público, das 
6h às 19h, podendo 
permanecer até às 
20h. Já a visitação ao 
Mirante poderá ser 
realizada no horário 
das 8h às 17h, e a uti-
lização do Quiosque 
do Mirim será no pe-
ríodo das 11h às 19h. 
A Fonte Interativa 
permanece fechada.

Para garantir a se-
gurança dos visitan-
tes, na Portaria haverá 
orientação quanto a 
importância de se se-
guir as normas sani-
tárias como o distan-
ciamento social, o uso 
obrigatório de másca-

ras faciais e a utiliza-
ção de álcool gel.

O Museu da Água 
permanece fechado até 
liberação dos Órgãos 
competentes. A medi-
da se dá devido a flexi-
bilização da quarente-
na na região, por conta 
da pandemia causada 
pela Covid-19. Indaia-
tuba está na fase de 
transição e segue as 
determinações do Pla-
no São Paulo dentro 
da retomada conscien-
te dos serviços e fun-
cionamento dos locais 
públicos e privados.

Fase de Transição
O anúncio que o 

Estado de São Paulo 
entraria na Fase de 
Transição pelo Plano 
SP foi feito, no últi-
mo dia 16, pelo Vice-
-Governador Rodrigo 
Garcia.

O Governo Es-
tadual decidiu pela 

retomada gradativa 
da economia após os 
indicadores da saúde 
apresentar redução 
progressiva, com que-
da nas internações e 
diminuição das taxas 
de ocupação nos hos-
pitais.

Segundo o Gover-
no Estadual, as me-
didas mais rígidas 
de restrição da Fase 
Vermelha, o avanço 
na vacinação e a ex-
pansão de leitos hos-
pitalares resultaram 
em queda de 1,4% ao 
dia em internações 
e de 0,8% ao dia em 
unidades de terapia 
intensiva (UTIs) para 
pacientes moderados 
e graves com corona-
vírus, informou, por 
meio de nota, o go-
verno paulista. A pró-
xima atualização do 
Plano São Paulo está 
prevista para 1º de 
maio.
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Ação ocorre em Indaiatuba todo último sábado do mês; agendamento já está disponível  

Indaiatuba rece-
be neste sábado 
(24), a campanha 

externa de doação de 
sangue e cadastro de 
doador de medula ós-
sea, numa ação em 
parceria entre a Fun-
dação Indaiatubana de 
Educação e Cultura 
(Fiec) e o Hemocen-
tro da Unicamp. A 
ação ocorre das 8h às 
11h30, na unidade 1 da 
instituição de ensino 
no Jardim Regina, em 
Indaiatuba. 

Para doação de san-
gue é necessário fazer 
agendamento no site 
da Fiec, na aba “do-
ação de sangue”. Na 
ocasião, serão 40 va-
gas por horário, com 
atendimento às 8h30, 
9h, 10h, 10h30 e 11h. 

D A  R E D A Ç Ã O
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Campanha de doação de sangue e cadastro 
de medula óssea ocorre neste sábado 

Já quem optar ape-
nas pelo cadastro de 
doador de medula ós-
sea, basta comparecer 
à Fiec das 8h30 às 11h. 
Na ocasião, serão rea-
lizados 100 cadastros. 

Não poderá  ser 
doador de sangue o 
candidato que nos úl-

timos 30 dias tenham 
retornado de viagem 
ao exterior, ou que 
tenham tido sintomas 
respiratórios, incluindo 
gripe ou febre. Além 
disso, o ato da doação 
fica restrito para pes-
soas que tenham se va-
cinado contra gripe há 

menos de 2 dias (48h),  
estejam em tratamen-
to odontológico, não 
tiver parceiro (a) fixo 
(a), pesar menos de 50 
quilos, tiver feito en-
doscopia há menos de 
seis meses, tiver colo-
cado piercing ou feito 
tatuagem há menos de 

um ano, for diabético, 
se tiver ingerido bebi-
da alcoólica na noite 
anterior e fumar horas 
antes.

O candidato que já 
tenha se vacinado con-
tra a Covid-19, fica im-
pedido de doar sangue 
nos prazos de, 48 horas 
(após cada dose) para 
a CoronaVac e 7 dias 
(após cada dose) para a 
vacina da AstraZeneca. 
Neste caso, deverá ser 
apresentado o compro-
vante de vacinação.

O Hemocentro ain-
da orienta que, can-
didatos que estejam 
aptos e que tenham 
60 anos ou mais, não 
compareçam à doação 
de sangue devido a li-
mitação do isolamento 
social.       

Existem vários cri-
térios que são avalia-
dos no dia da doação e 

que podem (impedir), 
levar a inaptidão. Dú-
vidas pontuais como o 
uso de medicamentos, 
procedimentos invasi-
vos recentes, viagens, 
etc, serão avaliadas na 
triagem.

Campanha
A campanha de do-

ação de sangue e ca-
dastro de medula óssea 
ocorre, em Indaiatuba, 
sempre no último sába-
do de cada mês. Entre-
tanto, os interessados 
podem fazer a doação 
e/ou o cadastro de me-
dula óssea nas unida-
des do Hemocentro em 
Campinas, na Unicamp 
e no Hospital Dr. Má-
rio Gatti, de segunda a 
sábado (inclusive aos 
feriados), das 7h30 às 
15h. Saiba mais em 
www.hemocentro.uni-
camp.br

Campanha da Fiec acontece em parceria com o Hemocentro da Unicamp

MAURICIO SANTALIESTRA
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Indivíduo é preso pela 
equipe Romi por tráfico

A Equipe da 
Romi pren-
deu no último 

dia 16 um jovem de 
20 anos por tráfico de 
drogas. A prisão ocor-
reu após um patrulha-
mento preventivo pelo 
Jardim Morada do 
Sol, na Rua José Es-
tanislau Ambiel. O in-
divíduo já conhecido 
dos meios policiais.

Ao ver os policias, 
o mesmo descartou 
um maço de cigarros 

Um adolescente de 
15 anos foi detido pela 
Guarda Civil após ten-
tar roubar uma motoci-
cleta no Jardim Brasil. 
A ocorrência aconte-
ceu no último dia 13.

A ação teve iní-
cio quando a vítima 
acionou a Guarda Ci-
vil para relatar que 
ao chegar em casa, 
foi abordada por dois 
indivíduos em uma 
moto, que anunciaram 
o assalto.

Porém, ai fugir com 
a moto o indivíduo foi 
cercado por popula-

Outra prisão por 
tráfico de drogas 
ocorreu em Indaiatu-
ba no último dia 15. 
Desta vez a ocorrên-
cia foi registrada pela 
equipe do GAP quan-
do realizava patru-
lhamento preventivo 
no bairro Vila Briga-
deiro Faria Lima.

De acordo com in-
formações, os agen-
tes notaram um in-
divíduo entregando 
algo para outra pes-
soa na Avenida Ge-
raldo Hackmann, e o 

DA REDAÇÃO
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Indivíduo foi preso após ser flagrado com drogas e maços 
de cigarros

O homem foi apresentado na Delegacia de Polícia e foi 
preso pelo crime de tráfico de drogas

ROUBO

FLAGRANTE

EMBRIAGUEZ

Adolescente é detido 
pela Guarda Civil após 
tentar roubar moto 

Indivíduo é preso por tráfico de drogas 

Motorista é preso por 
embriaguez ao volante 

O indivíduo já era conhecido dos meios policiais e foi preso no Jardim Morada do Sol

e uma sacola que esta-
va em seu bolso. Com 
isso, a equipe realizou 
a sua abordagem e en-
contraram 12 porções 
de maconha no maço 
de cigarros e 21 mi-
crotubos com cocaína 
na sacola.

O indivíduo rece-
beu voz de prisão e foi 
apresentado na Dele-
gacia de Polícia, onde 
a autoridade policial 
ratificou a voz de pri-
são em flagrante. Ele 
permaneceu preso e a 
disposição do poder 
judiciário. 
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A ocorrência por 
embriaguez ao volante 
é comum em Indaia-
tuba e desta vez foi 
registrada na Alameda 
Doutor José Cardeal na 
noite do último dia 13. 

De acordo com in-
formações, a equipe da 
Guarda Civil foi acio-
nada após um acidente 
no qual um motorista 
perdeu o controle do 
seu veículo, passou 
com ele por cima da ro-
tatória e colidiu contra 
uma placa de trânsito.

No local do aci-
dente, os guardas no-

res, que o impediram 
de cometer o crime. 
Sem saída, o jovem 
abandonou a motoci-
cleta roubada e tentou 
fugir a pé, mas acabou 
capturado pela Guarda 
Civil.

O adolescente foi 
apresentado na Dele-
gacia de Polícia, onde 
o delegado de plantão 
determinou sua apre-
ensão. A arma utili-
zada para cometer o 
crime, um simulacro, 
foi localizada abando-
nado próximo ao local 
do roubo. 

taram que o motorista 
apresentava sinais ca-
racterísticos de em-
briaguez, e por isso, 
ele foi conduzido até 
o IML na cidade de 
Campinas, onde um 
exame de alcoolemia 
confirmou a embria-
guez. Na Delegacia 
de Polícia, o delegado 
de plantão, ratificou a 
voz de prisão em fla-
grante do motorista, 
pelo crime de embria-
guez ao volante. Ele 
permaneceu preso e 
a disposição do poder 
judiciário.

mesmo tentou fugir, 
mas acabou detido.

Durante a bus-
ca pessoal, a equipe 
localizou com ele 7 
microtubos cheios 
de cocaína, dentro 
de um maço de ci-
garros, que ele con-
fessou que venderia. 
O homem foi apre-
sentado na Delega-
cia de Polícia, onde 
o delegado de plan-
tão determinou sua 
prisão em flagrante, 
pelo crime de tráfico 
de drogas.
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Prefeito decreta luto oficial de três dias e deve perder o secretário de Governo, Luiz Alberto Cebolinha Pereira (MDB)

Profº Luiz Carlos morreu vítima de um câncer digestivo, 
que vinha tratando havia um pouco mais de dois anos

O vereador Luiz 
Carlos da Sil-
va (MDB), o 

Professor Luiz Carlos, 
como é conhecido, mor-
reu na madrugada desta 
terça-feira (20), vítima 
de um câncer digestivo, 
que vinha tratando havia 
um pouco mais de dois 
anos.

Após uma melhora 
conseguida com o trata-
mento no início de 2019, 
o vereador vinha lidan-
do bem com a doença, 
segundo a família. Mas 
o seu estado de saúde se 
complicou nos últimos 
seis meses, quando a 
doença progrediu com 
mais velocidade e foi 
mais agressiva. 

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) decre-
tou luto oficial de três 
dias, que valerão entre 
os dias 20, 21 e 22, e 

ELOY DE OLIVEIRA
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deve perder o secretário 
de Governo, Luiz Al-
berto Cebolinha Pereira 
(MDB), que é o primeiro 
suplente do Legislativo.

A Câmara tem 15 
dias para substituir o 
vereador, de acordo com 
o regimento interno. 
Cebolinha disse ontem 
ao Mais Expressão que 
deverá assumir para 
cumprir a formalidade. 
Apesar disso, ele não 
tem certeza se ficará.

Velório rápido
O velório do verea-

dor foi realizado no ple-
nário Joab José Pucinelli 
em apenas duas horas, 
entre 10h e 12h, para 
cumprir os protocolos 
de combate à Covid-19, 
e reuniu os colegas ve-
readores, familiares e 
amigos, que passaram 
pelo local em grupos 
controlados. 

Em seguida, o corpo 
foi cremado em Itatiba. 

Morre vítima de câncer aos 56 anos 
o vereador e professor Luiz Carlos

Professor Luiz Car-
los deixa a esposa, Ma-
ria de Lourdes, os filhos 
Ana Caroline, Helena e 
Rodolfo, e os netos João 
Victor e Pietro.

“Foi um dia especial-
mente triste para todos 
nós, em que viemos à 
Câmara não para cui-
dar do interesse públi-
co, como Luiz Carlos 
gostava, mas para nos 

despedirmos dele. Fi-
cará a lembrança de um 
grande homem público”, 
lamentou o presidente 
Pepo Lepinsk (MDB).

O professor Luiz 
Carlos integrava a Mesa 
Diretora como segundo-
-secretário.

“Faltam palavras 
para descrever a sua 
perseverança. Com uma 
história de vida marcada 

por muitas superações, 
nos ensinou que desafios 
são feitos para serem 
enfrentados e que obs-
táculos são apenas uma 
parte do processo de 
conquista”, disse o líder 
do Governo na Câmara, 
Arthur Spíndola (PP).

30 anos de professor
Em Indaiatuba desde 

1990, professor Luiz 
Carlos nasceu em Tapi-
ratiba (SP). Formou-se 
em Pedagogia e atuou 
como professor de histó-
ria por 30 anos. Também 
foi diretor de escola na 
rede estadual e trabalhou 
ainda como diretor de 
duas unidades de escola 
particular.

Mas foi a sua ativida-
de comunitária no Jardim 
Oliveira Camargo, onde 
morava, que o levou para 
a vida política. Foi pre-
sidente da Sociedade 
Amigos de Bairro lá e 
intermediou várias ações 

junto ao Poder Público 
mesmo sem ter cargo.

Ainda foi um líder no 
esporte local, principal-
mente no Primavera FC, 
atuando na descoberta de 
novos talentos.

Candidatou-se a vere-
ador em quatro oportuni-
dades antes de se eleger 
com 2.690 votos nas 
eleições de 2020.

Na legislatura pas-
sada, chegou a assumir 
na licença do hoje pre-
sidente Pepo Lepinsk, 
quando ele foi secretário 
de Habitação. 

Somadas as duas 
passagens pela Casa, 
professor Luiz Carlos 
apresentou 317 proposi-
turas, entre indicações, 
requerimentos, moções 
e projetos de lei.

No mais recente de-
les, o projeto 43/2021, 
propôs a concessão de 
atendimento prioritário 
às pessoas com tratamen-
to oncológico.



É comum ouvir 
de empresários 
e até mesmo 

de alguns gestores de 
Recursos Humanos 
acerca do vínculo em-
pregatício que, desde 
que o trabalhador não 
compareça à empresa 
mais que duas vezes 
na semana, ele não 
possui nenhum vín-
culo.

O art. 3º da CLT 
traz em sua redação 
a definição do que é 
considerado emprega-
do, e no texto pode-se 
observar o seguinte: 
“considera-se empre-
gado toda pessoa físi-
ca que prestar serviços 
de natureza não even-
tual a empregador, sob 

Quando existe o vínculo empregatício?
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dependência deste e 
mediante salário”.

E se a análise for 
feita sobre a definição 
de empregador e não 
de empregado, tere-
mos então que “con-
sidera-se empregador 
a empresa, individual 
ou coletiva, que, as-
sumindo os riscos da 
atividade econômi-
ca, admite, assalaria 
e dirige a prestação 
pessoal de serviços”, 
conforme redação do 
art. 2º da CLT.

É de se observar, 
portanto, que em ne-
nhuma das definições, 
seja de empregado, 
seja de empregador, 
há qualquer menção 
quanto a quantida-

de de dias na semana 
a que o trabalhador 
possa prestar seus ser-
viços à empresa, sem 
que seja considerado 
empregado.

E quais são os ris-
cos que essas empre-
sas correm por desco-
nhecimento jurídico?

Bem. Os riscos são 
muitos e imensos. Vão 
desde o risco de uma 
ação trabalhista para 
reconhecimento do 
vínculo de emprego e, 
com isso, incidir sobre 
o contrato de trabalho 
verbas como férias, 
13º salário, dentre ou-
tras, além de encar-
gos como FGTS, mas 
podem existir outros 
riscos difíceis de cal-

cular, como por exem-
plo se esse trabalhador 
vier a falecer, durante 
o trabalho ou não, e 
deixar sua família de-
samparada quanto ao 
auxílio previdenciário 
de pensão por morte.

O que poderia ter 
levado alguns empre-
sários a pensar que 
trabalhando até dois 
dias na semana o tra-
balhador não possui 
vínculo empregatício?

Uma das possibi-
lidades é a confusão 
que se faz sobre o em-
pregado definido pela 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e o 
empregado doméstico, 
que teve sua situação 
regulamentada apenas 

bem recentemente, no 
ano 2015, por meio 
da Lei Complementar 
150.

É que no artigo 1º 
da LC 150/2015, tem 
a previsão de que será 
considerado emprega-
do doméstico aquele 
que presta serviços de 
forma contínua, su-
bordinada, onerosa e 
pessoal e de finalidade 
não lucrativa à pessoa 
ou família, no âmbito 
residencial destas, por 
mais de 2 (dois) dias 
na semana.

Com essa disposi-
ção, válida exclusi-
vamente para o em-
pregado doméstico, 
alguns empresários 
certamente imaginam 

ser aplicável também 
à empresa a regra de 
existir vínculo empre-
gatício tão somente o 
trabalhador que pres-
tar serviços por mais 
de dois dias na sema-
na, todavia, como já 
visto anteriormente, 
não é o que prevê a 
CLT.

Texto escrito por Perci-
val Nogueira de Matos, 
Contador e Advogado 
com vasta experiência 
em assuntos tributários 
e trabalhistas, além de 
possuir uma visão em-
preendedora muito es-
tratégica, que permite 
avaliar de forma global 
os impactos do mundo 
corporativo de modo 
analítico
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Pandemia intensifica a venda, troca 
e aluguel de imóveis em Indaiatuba

A p a n d e m i a 
c r i o u  u m 
efeito posi-

tivo para o mercado 
imobiliário de In-
daiatuba nas áreas 
de venda, troca e de 
aluguel de imóveis 
ao longo de 2020 e 
também neste início 
de 2021.

A delegada do 
Crecisp (Conselho 
Regional dos Corre-
tores de Imóveis de 
São Paulo), subsede 
Indaiatuba, Elaine 
Branco, diz que os 
negócios movimen-
taram o mercado 
com investimentos 
significativos, apesar 
da crise econômica.

Ela não tem nú-
meros fechados para 
quantificar, mas afir-
ma que é facilmente 
perceptível a dimi-
nuição do número de 
imóveis à venda na 
maioria dos condo-
mínios locais.

Nas principais 
imobiliárias da ci-
dade, ouvidas pelo 
Mais Expressão, a 
informação também 
é de que o volume 
de vendas aumen-
tou. As imobiliárias 
informam que, além 
disso, cresceu o valor 
dos imóveis em mé-
dia pelo menos 52%.

As imobiliárias 

não têm números fe-
chados do volume 
de venda, até porque 
não existe uma pre-
ocupação delas com 
a apuração de um 
número geral. Todas 
têm os números dos 
seus negócios indi-
vidualmente apenas.

Em relação às tro-
cas, a delegada diz 
que muitas famílias 
decidiram se mudar 
para casas com quintal 
e sair de apartamentos 
a fim de fazer o confi-
namento social.

A opção também 
foi escolhida por 
quem morava na ca-
pital e em grandes ci-
dades da região e ti-
nha casas de veraneio 
na cidade.  Além do 
confinamento, essas 
famílias optaram por 
fazer o home office 
na cidade.

Já no que se refere 
aos aluguéis, a pro-
cura aumentou muito 
por parte de quem 
morava em aparta-
mentos e também 
por interessados da 

capital e de grandes 
cidades da região que 
não tinham casas em 
Indaiatuba.

Os representantes 
das imobiliárias ou-
vidas calculam que 
o preço do aluguel 
chegou a triplicar em 
alguns casos depois 
que a ocupação foi 
se escasseando com a 
procura maior inicial.

Adriana Laranjei-
ra, da Imobiliária Vi-
são, uma das maio-
res da cidade, afirma 
que existem casas 

de mesmo padrão 
em Indaiatuba mais 
caras que em Salto, 
onde a procura não é 
tão grande.

A gerente regional 
do Crecisp diz ainda 
que observou outro 
tipo de movimenta-
ção. Embora não seja 
obrigação do pro-
prietário, ela afirma 
que há vários casos 
na cidade em que 
estão sendo concedi-
dos descontos ou não 
estão sendo feitos 
reajustes como forma 

de manter o inquilino 
que já é conhecido e 
bom pagador.

Esse é outro efeito 
da pandemia. O risco 
de começar um novo 
contrato e ter dor de 
cabeça. Elaine Bran-
co diz que o Crecisp 
acompanha os casos 
e presta assessoria 
para chegar a acor-
dos. 

“A nossa entidade 
está à disposição para 
tirar dúvidas pelo site 
www.crecisp.gov.
br”, diz ela.

O valor dos aluguéis de imóveis em Indaiatuba chegou a triplicar durante a pandemia

Movimentação promoveu o aumento no valor de imóveis à venda em até 52% em média 
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Higienização bucal pode ajudar a 
prevenir complicações da Covid-19

A falta de higiene bucal também pode potencializar os efeitos da Covid-19 no organismo

A ciência já 
i d e n t i f i c o u 
a boca como 

porta de entrada de 
microrganismos que 
podem causar diver-
sos tipos de doenças, 
em especial pulmona-
res e cardíacas. Além 
disso, a falta de hi-
giene bucal também 
pode potencializar os 
efeitos da Covid-19 
no organismo, uma 
vez que é grande a re-
plicação do vírus em 
glândulas salivares, 
língua e saliva.

Diante dessa cons-
tatação o Conselho 
Federal de Odonto-
logia (CFO) e a As-
sociação de Medicina 
Intensiva Brasileira 
(Amib) alertam sobre 
os procedimentos a 
serem adotados para 
a higienização bucal 
de pacientes inter-
nados em unidades 
de terapia intensivas 
(UTIs). Ainda segun-
do as entidades, não 
há estudos finaliza-
dos que comprovem 
cientificamente, po-
rém historicamente, 
a adoção desse pro-
tocolo tem apresenta-
do ótimos resultados, 
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com cerca de 40% dos 
pacientes entubados 
apresentando alguma 
melhora. 

As entidades ainda 
alertam que a higie-
nização bucal é indi-
cada também para os 
casos em que a doen-
ça não esteja em sua 
versão mais grave, de 
forma a reduzir a car-
ga viral no organis-

mo. E inclusive para 
aqueles que não estão 
contaminados pela 
Covid-19.  

Segundo especia-
listas, as pessoas de-
vem dar uma atenção 
especial a higieniza-
ção bucal, e orientam 
atenção redobrada na 
escovação dos dentes, 
inclusive a língua, e 
sugerem o uso de an-

tisséptico bucal, pois 
a principal entrada do 
vírus é via aérea per-
correndo a cavidade 
bucal.

Mas, atenção a hi-
giene das mãos antes 
de iniciar a higieniza-
ção da boca. Como as 
mãos vão ser impres-
cindíveis para o uso 
do fio dental, do hi-
gienizador de língua 

e da escova de dentes, 
é importante que es-
tejam bem higieniza-
das.

Cuidados
Especialistas aler-

tam que sempre deve 
haver a troca da esco-
va dental sempre que 
uma pessoa estiver se 
recuperando de al-
guma infecção, para 

evitar risco de recon-
taminação, além da 
importância do uso 
de fio dental e enxa-
guante bucal.

Outra dica impor-
tante é a forma corre-
ta de cuidar de nossas 
escovas dentais e nos-
sos higienizadores de 
língua, mantendo-os 
imersos em solução 
desinfetante, à base de 
água e enxaguante bu-
cal, para evitar a rein-
fecção após cada uso.

No caso das crian-
ças, os cuidados tam-
bém devem ser redo-
brados considerando 
que a formação de cá-
ries está relacionada à 
ingestão de açúcares e 
carboidratos, associa-
da à má ou não esco-
vação. Por isso é im-
portante que os pais 
estejam atentos, por-
que, estando em casa, 
elas acabam comendo 
mais vezes. Assim, 
é importante que as 
crianças tenham uma 
rotina de escovação 
três vezes ao dia, com 
uso do fio dental uma 
vez, preferencialmen-
te antes de dormir.

Para saber mais 
sobre o assunto entre 
em contato com seu 
cirurgião dentista ou 
acesse www.cfo.org.br

A boca é porta de entrada de microorganismo que podem causar diversas doenças

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A13



Empresa trabalha com vários aparelhos de ar-condicionado, realizando instalação e assistência técnica

Mega Air System oferece diversos 
serviços de refrigeração em Indaiatuba

Quem tem ar-
- c o n d i c i o -
n a d o  s a b e 

do conforto que ele 
proporciona,  espe-
cialmente no verão. 
Porém, com o tempo, 
ele começa a apresen-
tar mau cheiro, além 
de gerar desconforto 
como náuseas e dores 
de cabeça, e esses si-
nais são um alerta que 
está na hora de chamar 
um profissional para 
realizar a higienização 
do aparelho.

Além disso, o acú-
mulo de poeira nas 
pás e no filtro pode 
influenciar no meca-

nismo do aparelho re-
duzindo a produção 
de ar climatizado, in-
clusive, gastando mais 
energia para trabalhar 
de forma eficiente.

Por isso, a higieni-
zação do ar condicio-
nado deve ser feita, 
segundo profissionais 
da área, no período de 
seis meses a um ano, 
ou de acordo com as 
instruções do fabrican-
te. E é aí que a empresa 
Mega Air System pode 
te ajudar!

A Mega Air Sys-
tem, empresa especia-
lizada em refrigeração 
existe em Indaiatuba 
oficialmente desde 
2017. Foi fundada pelo 

empresário Adriano 
Henrique da Silva, e 
hoje oferecem todos 
os serviços relaciona-
dos à refrigeração de 
ambientes: venda de 
aparelhos de ar-condi-
cionado, manutenção 
e assistência técnica 
autorizada.

A empresa trabalha 
com marcas renoma-
das a fim de oferecer 
resultados capazes de 
superar as expectati-
vas de seus clientes. 
Além disso, a Mega 
Air System conta com 
profissionais altamen-
te qualificados e capa-
citados que oferecem o 
melhor resultado aos 
serviços prestados.

História da empresa
A iniciativa para 

criar a empresa veio 
em meados de 2012, 
quando Adriano tra-
balhava no ramo da 
Construção Civil e viu 
esse mercado entrar 
em queda. Precisava 
encontrar uma forma 
melhor de sustentar 
e dar suporte para a 
família. Então, come-
çou a perguntar para 
os colegas do ramo da 
construção, como era 
o atendimento em re-
lação aos aparelhos de 
ar-condicionado, e viu 
que muitos reclamavam 
na má qualidade dos 
serviços nesse setor.

Foi aí que viu uma 

oportunidade para co-
meçar seu próprio ne-
gócio. Decidiu fazer 
diversos cursos ligados 
à área em São Paulo, e 
no começo, nem mesmo 
tinha carro para fazer 
os atendimentos. Um 
de seus clientes, em-
prestou o carro do pai, 
uma picape Modelo Fiat 
Strada, para ajudá-lo, a 
quem Adriano é até hoje 
muito grato.

Com o tempo, o nú-
mero de atendimentos 
começou a crescer e 
Adriano se sentiu pron-
to para inaugurar ofi-
cialmente a Mega Air 
System.

E foi assim, com 
pe r seve rança ,  que 

Adriano segue lide-
rando a equipe da Mega 
Air System. Para você 
que ficou interessado 
e está precisando de 
serviços de refrigera-
ção, eles têm profis-
sionais preparados para 
te atender, respeitando 
todos os protocolos 
de segurança contra a 
Covid-19. 

A Loja Mega Air 
System fica na rua Vis-
conde de Indaiatuba, 
264, na Vila Vitória. O 
telefone para contato é 
o (19) 3328-0031. Eles 
também têm uma pági-
na no Facebook onde 
apresentam os novos 
produtos, serviços e 
promoções.

14
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Cristão Esportes

Patrocínios

Vereador

Luis Carlos foi uma 
lição de vida, de muitos 

amigos, realizações, 
felicidade e sucesso.

Um grande amigo 
que vai deixar muitas

saudades.
Descanse em paz!

Colégio Meta

Família
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A linda Milly da proprietária Raquel Mariotto,em 
consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

A psicóloga Kátia Precoma, e sua parceira de traba-
lho a psicopedagoga Gabriela Marchesim!

Seja muito bem vinda Lu Evangelo e equipe, logo teremos novidades, aguardem as 
Dicas da Lu, vocês vão amar!!

Nesta semana o Adriano do Grupo Atento Indaiatuba, 
recebeu um carinho do Mais Expressão, um delicioso 
Bolo da Madre!!

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

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



DIVULGAÇÃO

O Salmão, rico em Ômega 3, é um forte aliado, além frutas com Vitaminas C, E e A

Ultimamente, 
por conta da 
P a n d e m i a , 

uma das grandes pre-
ocupações das pessoas 
é como aumentar a 
imunidade do corpo. 
Além disso, estamos 
no outono e as tempe-
raturas já começaram a 
cair e com isso gripes e 
resfriados são comuns 
nesta época do ano.

Manter a imunida-
de funcionando ade-
quadamente vai muito 
além da prevenção de 
gripes e resfriados, 
pois é o sistema imu-
nológico que garante 
o equilíbrio de todo o 
corpo e faz com que 
os diferentes sistemas 
(cardiovascular, neu-
rológico, digestivo, 
etc.) funcionem de 
maneira adequada. 

De acordo com a 
Sociedade Brasileira 
de Imunologia, para 
que as células do sis-
t ema imunológico 
possam exercer o seu 
papel corretamente é 
necessário que sejam 
ingeridos nutrientes 
adequados e em quan-
tidades suficientes. 
Os peixes, por exem-
plo, principalmente o 
salmão são ricos em 

Ômega 3, um ácido 
graxo – considerado 
um tipo de “gordura 
boa” - que auxilia na 
regulação das células 
do sistema imune. 

A vitamina C tam-
bém auxilia, por isso 
é importante ingerir 
laranja, acerola, mo-
rango, kiwi e brócolis. 
Essa substância atua 
na produção das célu-
las do sistema imune, 
e consequentemente, 
melhora a resistência 
a infecções, tanto por 

Confira alguns alimentos simples 
que podem aumentar a imunidade

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

O Salmão é rico em Ômega 3, que ajuda a regular as células do sistema imune

vírus como por bacté-
rias e fungos.

Um alimento inte-
ressante nesse aspec-
to é a batata-doce, 
porque tem grandes 
quantidades de vi-
tamina A. Há estu-
dos que demonstram 
o poder terapêutico 
dessa vitamina em 
tratamentos de doen-
ças infecciosas, sendo 
também importante 
inclui-la na alimen-
tação. 

Já pensou em co-

A17

mer sementes de gi-
rassol? Pois é. Essa 
semente é r ica em 
Vitamina E, que é um 
potente antioxidante, 
e ajuda a combater 
substâncias tóxicas 
que ficam no corpo, 
radiações e os temi-
dos radicais livres. 
Um outro alimento 
com bastante vita-
mina E são as amên-
doas,  que também 
estimulam as células 
do sistema imune. 

Os iogurtes natu-

rais também não po-
dem faltar para quem 
está querendo turbi-
nar o sistema imuno-
lógico. Os probióti-
cos, são consideras 
“bactérias boas”, que 
auxiliam no traba-
lho do intestino em 
eliminar substâncias 
tóxicas, e deixam o 
corpo mais preparado 
contra um possível 
agente infeccioso.

Temperos
Os temperos tam-

bém podem auxiliar 
para garantir a imuni-
dade. O alho, por exem-
plo, possui um com-
posto sulfurado - rico 
no elemento enxofre 
– chamado alicina, que 
tem ação antimicrobia-
na, o que também inibe 
o crescimento e prolife-
ração de vírus, bactérias 
e fungos. 

O para os amantes 
de chá, o gengibre 
fica delicioso como 
chá,  e  com açúcar 
queimado, mais ain-
da. Porém, o melhor 
dessa raiz não está 
no sabor, mas sim no 
gingerol, um compos-
to que também ajuda 
a melhorar a resposta 
imune do organismo.

Alimentação x
Hábitos saudáveis 
Porém é impor -

tante salientar que a 
imunidade, como um 
todo, não está ligada 
somente à al imen-
tação, mas também 
aos bons hábitos de 
sono,  e  pr incipal -
mente à atenção aos 
cuidados sanitários 
contra a pandemia 
do Coronavírus. Se 
os problemas com o 
sistema imune forem 
moderados ou graves, 
é recomendada uma 
consulta a um médico 
imunologista.



Nesse Bras i l 
de dimensões 
continentais, 

dividido por opiniões 
polarizadas, em uma 
coisa todos concorda-
mos: ninguém aguenta 
mais o isolamento im-
posto pela Pandemia do 
Coronavírus. Mas, infe-
lizmente, enquanto não 
chegam vacinas para 
todos, o melhor para se 
manter protegido é ficar 
em casa. 

Para aliviar o estres-
se, e propor a você obras 
para aumentar seu re-
pertório cultural, nós 
elaboramos uma lista 
de 4 filmes, cada um de 
gêneros diferentes, para 
você se divertir. Confira:

Drama familiar: 
“Meu pai”, de Florian 
Zeller, de 2021

O longa metragem 
é um lançamento e está 
sendo indicado ao Ós-
car em 6 categorias, 
incluindo Melhor Filme 
e Melhor ator para o 
veterano Anthony Ho-
pkins. O enredo conta a 
história de um homem 
idoso, com demência 
senil, cuidado por uma 
das filhas. Porém, o mais 
interessante é ver tudo 
sendo contado exclusi-
vamente da perspectiva 

Quarentena: Confira dicas de filmes para 
se entreter e melhorar o repertório cultural 
Bons filmes podem te ajudar a suportar o estresse do isolamento social imposta pela pandemia

REPRODUÇÃO

dele. Por isso, aconteci-
mentos fora de ordem, 
confusão sobre onde 
está e com quem, aluci-
nações e sonhos, fazem 
parte da experiência de 
estar dentro da mente e 
dos sentimentos do pai. 

Comédia: “Tapete 
Vermelho”, de Luís 
Alberto Pereira, de 
2006: 

O ator Matheus 

Nashtergale, conside-
rado um dos melhores 
atores do Brasil, vive 
em “Tapete Verme-
lho” o Quinzinho, um 
homem simples, que 
mora na roça, plantando 
inhame. Ele promete ao 
pai, no leito de morte, 
levar o filho pequeno 
para ver filmes do ator 
Mazzaropi, no cinema.

O problema é que 
chegando na tal “cidade 

grande”, vai ser difícil 
achar quem passe o fil-
me. É engraçado, leve, 
mas tem momentos 
marcantes, de deixar 
qualquer um emocio-
nado com a realidade 
da vida das famílias po-
bres das zonais rurais. 
Disponível no Net Now 
e Amazon Prime. 

Romance: “Os no-
mes do amor”, de Mi-

O filme “Meu Pai” está sendo indicado ao Óscar em 6 categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor ator 

chel Leclerc, 2010:
O filme francês, 

apesar do nome, é di-
fícil de classificá-lo, 
porque apesar de ter 
elementos tanto de 
comédia, quanto de 
romance, não é aí que 
está sua força. Diria 
que é um retrato filosó-
fico dos personagens. 
Arthur Martin é um 
francês tradicional, de 
origem judia. E Bahia, 

um jovem revolucio-
nária com família pa-
lestina. 

Parece uma histo-
rinha de “opostos se 
atraem”. Muito mais do 
que isso, é uma narra-
tiva que aborda temas 
complexos como abu-
so sexual, preconceito 
cultural, feminismo, 
moralismo, religião, 
sem nunca cair no ób-
vio ou desrespeitoso. 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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NOMADLAND
Pré-estreia - Drama - Classificação 12 anos - 108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (24) a Quarta (28): 18h30 [TC]
.............................................................................................
OS PEQUENOS VESTÍGIOS
Lançamento - Suspense / Policial - Classificação 16 anos 
- 128 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Sábado (24) a Quarta (28): 15h25 / 18h45 
[VIP]
.............................................................................................
MEU PAI
Estreia - Drama - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (24) e Domingo (25): 16h20 / 18h45
Segunda (26), Terça (27) e Quarta (28): 18h45
.............................................................................................
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
2ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 
114 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (24) a Quarta (28): 14h50 / 18h00
Polo Shopping
Sábado (24) e Domingo (25): 14h10 / 15h50 / 18h10
Segunda (26), Terça (27) e Quarta (28): 15h50 / 18h10
.............................................................................................
A VIÚVA DAS SOMBRAS
2ª semana - Suspense / Terror - Classificação 14 anos - 87 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Sábado (24) a Quarta (28): 16h20 [VIP] / 18h30
.............................................................................................
JUDAS E O MESSIAS NEGRO
3ª semana - Drama - Classificação 16 anos - 124 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (24) a Quarta (28): 15h35 [TC]
.............................................................................................
MONSTER HUNTER
3ª semana - Ação / Aventura / Fantasia - Classificação 14 
anos - 103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (24) e Domingo (25): 13h40 [VIP]
.............................................................................................
TOM & JERRY: O FILME
4ª semana - Aventura / Comédia - Classificação livre - 102 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (24) e Domingo (25): 14h00
Polo Shopping
Sábado (24) a Quarta (28): 14h50 / 17h40
.............................................................................................

Conheça livros sobre inclusão para ler para as crianças

Conheça Keyla Ferrari, 
autora de livros infantis

No último dia 18 
de Abril, se co-
memora o Dia 

Nacional do Livro Infan-
til, que coincide com o 
aniversário de Montei-
ro Lobato, famoso pelas 
obras do “Sítio do Pica-
pau Amarelo” e um dos 
primeiros autores que se 
dedicou a escrever livros 
para crianças. 

Por isso, trazemos 
hoje a pedagoga, bailari-
na e professora de dança 
Keyla Ferrari Lopes, au-
tora de 6 livros infantis e 
mãe de dois filhos, Leo-
nardo e Francisco.

Sua primeira obra in-
fantil publicada foi “O 
giro da Bailarina”, pela 
editora Paulinas, inspi-
rado em uma aluna que 
usava cadeira de rodas. 
“Ela me perguntou por 
que nunca tinha visto 
uma bailarina igual a ela, 
com a cadeira, e foi aí que 
percebi o quanto era im-
portante ensinar inclusão 
logo cedo, para crianças 
pequenas”, conta Keyla.

O segundo livro foi 
“A Casa Amarela”, pu-
blicado pela Fundação 
Educar, coleção “Amigos 
Especiais – Projeto Leia 
Comigo”, que pode ser 
baixado gratuitamente 
em PDF no site da insti-
tuição. A história é sobre 
uma criança surda, a in-
serção dela na escola, a 
descoberta da surdez e 

como a família poderia 
lidar com isso. “Publica-
mos há quase 12 anos, 
hoje penso em escrever a 
versão de como seria esse 
rapaz adulto”, explica ela.

O terceiro foi “O me-
nino genial”, que conta 
a história do nascimen-
to de uma criança com 
síndrome de Down pelo 
olhar da irmãzinha dele. 
Já o quarto livro, “João, 
o Palhaço Coração”, traz 
um outro tipo de inclu-
são: a dos meninos em si-
tuação de rua que fazem 
malabarismos nos faróis. 
“Foi em uma época em 
que estava trabalhando 
com iniciativas de Circo 
Social, e decidi abordar 

esse outro aspecto im-
portante da desigualdade 
social”. 

O quinto livro, cha-
mado “A pequena Hele-
na”, foi lançado em 2012, 
durante um evento de 
contação de histórias em 
uma escola de educação 
infantil. Foi inspirado na 
vida da filósofa Hellen 
Keller, conhecida por ter 
surdo-cegueira. “É uma 
versão abrasileirada da 
história dessa mulher 
tão importante, e aborda 
vários métodos de comu-
nicação com pessoas sur-
do-cegas”, explica Keyla.

O título mais recen-
te escrito por ela foi sua 
única fábula: “O jar-

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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dim das flores doura-
das”. Esse é mais ligado 
a situações de injustiça 
e abuso. “Como podem 
perceber, todos os meus 
livros abordam questões 
sociais, de um jeito aces-
sível para qualquer crian-
ça”. Keyla conta que está 
até pensando em lançar 
uma pequena editora de 
livros infantis, publica-
dos online, em breve. 

Para você que se in-
teressou pelos livrinhos, 
só acessar suas redes, 
@keylaferrarilopes, ou 
se quiser experimentar 
uma aula de dança adap-
tada e online, o telefone 
para contato é o (19) 
99852-2829.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

A autora Keyla Ferrari se dedica a temas relacionados principalmente à inclusão de pessoas com deficiência
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Nº 944

AP05083 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APARTAMENTO NOVO  -  com 2 dormitó-
rios, sala com varanda, wc social, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 
autos. Condomínio possui área de lazer completa e portaria 24h, Piscinas, Quadra 
poliesportiva, Playground, Churrasqueira , Praça fitness, Salão de festas infantil e 
adulto, Academia, Lounge adulto. R$ 1.400,00 + COND. + IPTU.

CA09369 - JARDIM SANTA RITA - CASA TÉRREA COM EDÍCULA - AT .233,92 m² - AC 
150, 64 m² . Casa Principal - 02 dormitórios (sendo 01 com armário), sala, cozinha 
com armários planejados, WC social com box, lavanderia, garagem para 02 autos 
(sendo 01 coberta), piso em porcelanato.  Edícula -  AC 45,50 m2:  01 sala, 01 dormi-
tório,  cozinha com gabinetes, 01 WC Social com box , piso frio. Excelente localização 
- R$ 2.800,00 + IPTU.

CA09057 - JARDIM ALICE - AT.125m² AC.185m² - 03 dormitórios (01 suíte com closet), 
sala, wc social, sala de jantar, cozinha, despensa ampla, lavanderia, varanda e vaga 
para 02 autos. Venda R$ 480.000,00.

AP04849 - WINDS - AU 103,47m² - EXCELENTE APARTAMENTO PLANEJADO COM AR 
CONDICIONADO EM CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - PQ ECOLOGI-
CO - INDAIATUBA - SP - 03 dormitórios com armários sendo 01 suíte, WC social, roupeiro, 
lavabo, sala ampla dois ambientes, varanda gourmet, cozinha planejada, lavanderia com 
armários, aquecimento à gás instalado, garagem para 02 autos coberta. Ar condicionado 
nos quartos e sala -Condomínio com ampla infra-estrutura de lazer, piscina, salão de jogos, 
área gourmet, salão de festas, cinema, escritório, sala fitness, espaço para pilates, sauna, 
playground.R$ 925.000,00.

CH01807 - CHÁCARA CONDOMINIO SHANADU - INDAIATUBA/SP. AT.5000 m² - 
AC.525 m².  Linda chácara, em condomínio fechado, 01 casa com 320m², 03 suítes, 
03salas, lavabo, cozinha americana, dispensa e área de serviço, banheiro e quarto 
de empregada, aquecedor solar, piscina, 03 vagas de garagem. Casa 02, com 120 
m ² de área construída, (sendo 02 suítes, 01 quarto, lavabo, cozinha americana, 02 
salas,  01 garagem, edícula com churrasqueira. R$ 1.400.000,00

CA09343 - AT. 125m² - AC. 166m² - SOBRADO COM ACABAMENTO DIFERENCIA-
DO - INDAIATUBA - sobrado com amplos cômodos, sendo 04 dormitórios, sala de 
estar,  WC social, cozinha ampla gourmet com churrasqueira, vaga para 02 carros 
com portão eletrônico. Casa acabou de ser toda reformada. R$ 2.500,00 + IPTU

vagas de garagem, sobrado com fino acabamen-
to. R$ 650.000,00.

CA09381 - AT.300m², AC.200m²- CASA TÉRREA- 
RESIDENCIAL MARIA DULCE -  03 suítes, sala 
integrado estar e  jantar, escritório, cozinha pla-
nejada, duas despensas, área serviço, 5 banhei-
ros, área gourmet com churrasqueira, piscina, 02  
vagas de auto cobertas. Condomínio com área 
de lazer completa, quadra poliesportiva, piscina 
adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, 
salão de jogos, playground, portaria 24 horas. 
R$900.000,00

LOCAÇÃO

GL00450 - DISTRITO INDUSTRIAL JOÃO NAREZ-
ZI - AT 1.200,00m²  AC 980,00m²  ÁREA FABRIL 
680,00m² - PÉ DIREITO DE 8,30m - GALPÃO IN-
DUSTRIAL: Entrada lateral para caminhões, Es-
tacionamento externo, Guarita, Recepção, WC 
adaptado, Refeitório com cozinha, 06 WCS,  . 
MEZANINO: Salas administrativas, Copa, 03 WCS. 
AINDA: Caixa d’água de 20 litros. Energia 75KW. 
Piso Fabril para 60 toneladas m². R$ 12.000,00 
+ IPTU.

GL00449 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA - AT 
1000m² AC839,16m² - Galpão Industrial com Re-
cepção, Sala administrativa, WC Feminino e Mas-
culino e copa. Estacionamento lateral para 02 
vagas descobertas. Energia Trifásica. R$ 7.000,00 
+ IPTU.

AP05081 - CIDADE NOVA - EDIFÍCIO PRIME 
CIDADE NOVA - AU 82 m² com 02 dormitórios 
(sendo 01 suíte com closet), WC social, sala 
02 ambientes (estar e jantar), lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem 02 autos. Sala estendida 
podendo ser revertido para o terceiro dormi-
tório, FAZENDO PLANEJADOS. R$  1.800,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU

CH01494 - TERRAS DE ITAICI – AT.1.000 m²  
AC. 410 m² - chácara ampla, 03 suítes, sala, co-
zinha dois ambientes, despensa, piscina, chur-
rasqueira, banheiro, lavanderia, escritório, 
mezanino e 02 vagas para autos. R$ 4.000,00 
+ Cond. + IPTU.

CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SO-
BRADO - AT 475,06m²,  AC 154,10m², Piso 
Superior: 02 Suítes, Térreo: 01 Suíte, Lavabo,  
Lavanderia, Varanda Gourmet c/ Deck, Sala 
Jantar, Sala de Estar, Porão: pode ser um ate-
liê, oficina, escritório. Belíssimo Jardim e Ga-
ragem p/ 04 Carros (02 coberto). Condomínio 
C/ Salão de Festas, Churrasqueira, Quadra de 
Tênis, Campo de Futebol, Playground e um 
belíssimo lago. R$ 4.000,00 + Condomínio + 
IPTU.

CA09397 - Casa Térrea - Jardim Moacyr Arru-
da  -  AU 154 M2  -  01 sala, 01 dormitório com 
armário, cozinha com armário, 01 WC Social, 
lavanderia,  01 quarto de despejo, quintal,  ga-
ragem coberta com  02 vagas. EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO.  R$ 1.600,00 + IPTU.

VENDAS

TE06290 - VILAGIO PELAVIDA - LANÇAMENTO 
DE LOTES EM CONDOMÍNIO - ELIAS FAUSTO - 
Lotes a partir de 200 m² - lazer completo, lago, 
portaria 24horas. Há somente 25 minutos de 
Indaiatuba. LOTES A PARTIR DE R$ 110.000,00.

AP05061 -  OPORTUNIDADE  - APARTAMEN-
TO EM CONDOMÍNIO FECHADO - VILLAGE 
AZALÉIA - AU. 63m² - 03 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, 01 vaga de garagem. Condo-
mínio com área de lazer, quiosques, campo de 
futebol, portaria 24 horas. R$ 210.000,00.

AP05079 - RESIDENCIAL ALDROVANDI- AU 
45m² 02 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, wc social, vaga para 02 autos. Apartamen-
to próximo á escolas, creches e com vista para 
área verde. R$ 212.000,00.

CA09393 - JARDIM PARK REAL - CASA PRONTA 
PARA MUDAR -  localização excelente, Estilo 
moderno - AT.150 m² AC.103 m²03 Dormitó-
rios, sendo 01 suíte, sala 02 ambientes, cozi-
nha americana planejada, Eletrodomésticos, 
área de luz ,varanda gourmet, aquecimento 
solar, acabamento refinado R$ 618.000,00

CA09386 - MONTREAL RESIDENCE-AT.150m²A-
C.175m²- 03 Suítes, sendo 01 com closet, 
lavabo, sala e jantar e estar, cozinha estilo 
americana toda planejada, cooktop, ar condi-
cionado, aquecedor solar, adega de vinho, 04 
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1) REF 18 – RESIDENCIAL NATÁLIA – APARTA-
MENTO – VILA FURLAN – Área total 104,56 
m² Área útil -81,25 m², R$620.000,00, 3 dor-
mitórios, 1 suíte, 2 vagas de garagens, sacada 
gourmet, academia, piscina borda infinita, es 
Espaço Kids/Playground, salão de festas, es-
paço zen, portaria 24 horas.

2) REF 02- CASA EM CONDOMÍNIO – VILA 
RES. GREEN PARK - R$1.200.000,00, sobrado 
AT- 300m², AC 264m², 3 vagas de garagem, 
3 suítes, mezanino, sala jantar e estar, cozi-
nha, 5 banheiros, spa, área gourmet, lavan-
deria, home office, quadra poliesportiva, e 
playground. Aceita permuta com imóvel de 
menor valor.

3) REF- 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA 
- AT  250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 
suíte, banheiro social e externo, lavanderia, 
garagem. Valor R$550.000,00.

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

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS 
– RUA DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CI-
DADE NOVA, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
– R$430.000,00 AT- 109,42 ÁREA ÚTIL 
87,78m², 3 dormitórios, 1 suíte, 3 banheiros, 
1 vaga de garagem. 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. 

7) REF 11 -  JD. JEQUITIBÁ – R$551.000,00 - 
AT- 250 m² 01 AC-139,48m² CASA, com 03 
dorm,01 suíte, sala, sala jantar- cozinha e 
banheiro, com edícula nos fundos, área gour-
met fechada envidraçada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de menor valor.

8) REF 21 -  JD SÃO FRANCISCO – RESIDEN-
CIAL PALMEIRAS – CASA EM CONDOMÍNIO 
– R$390.000,00 AT - 107 m² e AC 90m² 2 dor-
mitórios, 1 suíte.

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 am-
pliada, lavabo, varanda gourmet fechada com 
vidro, área de serviço, banheiro de emprega-
da, 03 Vagas de garagem cobertas e depósito 
privativo. Academia, sauna, cinema, sala de 
jogos, salão para recepção, piscina, área gour-
met, 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 CONDO-
MÍNIO TERRA MAGNA – AT – 656M² - 
R$380.000,00

         

   

VENDA
CASAS

CA00440-JD. PAULISTA-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas. ........................  
.............................................................................................R$  390.000,00
CA00453-PQ. SÂO LORENÇO- 2 dormitórios c/ suíte+3 vagas ...............  
..............................................................................................R$ 410.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................  
..............................................................................................R$ 390.000,00
CA00456-VILA AVAÍ- casa para demolição c/ 270m terreno. .................  
..............................................................................................R$ 290.000,00
CA00457-VILA TELLER- - 3 dorms c/ salão comercial ..............................  
..............................................................................................R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno. ..............  
..............................................................................................R$ 350.000,00
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

AP00192-2 dorms +dep+1 vaga ........................................R$ 280.000,00
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 ....................R$ 340.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ...................................R$ 212.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M. ............................................R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS. ...............R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS-150MTS ...................................R$ 150.000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS............................ R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS  ..................................... R$ 1.700.000,00
 

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ...................................R$ 900.000,00

LOCAÇÕES
CASA

CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial).  ......................  
.........................................................................................R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 Dorms +dep+ 2 vagas(comercial)...................  
.........................................................................................R$ 3.450,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 4 suítes + dep +4vagas ......................................  
.......................................................................... R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ................................  
.............................................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA00423-JD. AMSTALDEN-3dorms c/ suíte+dep+2 vagas ......................  
.............................................................................. R$ 4.000,00+cond+iptu
CA000427-MAISON DU PARC-3 suítes +dep+6vagas(alto padrão) ........  
..................................................................................R$14.000,00(incluso)

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga. ...................................  
.............................................................................. R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas ...................................  
................................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga .........................  
.............................................................................. R$ 1.900,00+cond+iptu
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ....................  
.............................................................................. R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas. .......................  
.................................................................................. R$ 3.900,00 (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ...........R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ............................R$ 2.200,00+iptu
TE00140-JARDIM REGINA 600M .................................R$ 2.000,00+iptu
TE00299-CIDADE NOVA 400M .....................................R$ 1.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS.......................R$ 2.000,00+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ............................R$ 1.200,00+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. ................................ R$ 650,00+iptu

GALPÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

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 ba-
nheiros, 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, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fun-
dos, 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 construti-
vo 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 po-
liesportiva, 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 churras-
queira.

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 armá-
rio, 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 es-
tar, 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 es-
tar, 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, lavan-
deria, 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 planeja-
da, 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, ele-
tros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer 
completa e elevador.                     

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²

TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²

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, cozi-
nha 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, varan-
da, 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 supe-
rior 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. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 - Sobrado 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia fechada e garagem. 
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 ba-
nheiros,1 cozinha e 2 vagas de 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 ele-
vador. 
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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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido

Locação de Caçambas

Lava Rápido

Alianças

Mecânica Pinturas
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Tintas

Segurança eletrônica Corretora de ImóveisVeterinária

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Seguros
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Classificados

REF 02- Casa em Condomí-
nio – Vila Res. Green Park 
- R$1.200.000,00, sobrado AT- 
300m², AC 264m², 3 vagas de 
garagem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 5 
banheiros, spa, área 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, 

Apto Locação Imagine - 3 
dorm. sala, cozinha, 2 vagas. 
Academia, Brinquedoteca, 
Churrasqueira Panoramica, 
Deck, Espaço Fitness, Fral-
dário, Home Office, Jardim de 
Leitura, Piano Room, Piscina 
Adulto e Infantil, Pista de Bi-
cicleta, Playground, Pool Bar, 
Portaria, Praça das Águas, 
Quadra Poliesportiva, Sala 
de Massagem, Saunas, Spa, 
Wine Space, Solário.  Aluguel 
R$ 2.350,00 + Cond. + IPTU.  
F.: (19) 98346-2299
Reserva Vista Verde Loca-
ção, 3 dorm. sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, área de serviço, 
2 vagas de garagem, Espaço 
goumert, churrasqueiras, brin-
quedoteca, fraldário, playgrou-
nd, quadra recreativa, salão de 
jogos, spa com piscina aqueci-
da, 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, co-
zinha, 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.
Sít io  em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormitó-
rios, 02 wcs , toda avarandada, 
gramada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes abaste-
cido 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 + parce-
lamento. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sít io  em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barracão, 
lago com peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 me-
tros da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-3294

Vendo casa Portal do Sol:  
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, edicola com churras-
queira 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, cozi-
nha, 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  Jard im 
Esplanada  I :  I nda ia tu -
ba. 4 dorm., 2 suítes. Uma 
suíte fica nos fundos, sala 
de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha, dispensa, 
lavanderia, espaço gourmet, 
banheiro de hidromassagem, 
a r  cond ic ionado.  Preço 
R$790.000,00 Localização 
privilegiada. Próximo colégio 
objetivo, Parque Ecológico, 
Mercado e farmácia.

 
Parque São Lourenço: 2 
dorm., cozinha, sala, banhei-
ro, garagem coberta 1 vaga 
R$1.100,00 já incluso IPTU 
contato 19 99107-4095 - 19 
98965-5998
PORTAL DOS IPÊS Casa alto 
padrão 04 suítes c/ ar-condi-
cionado, 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 gara-
gem e condomínio com área 
de lazer completa com piscina, 
quadra poliesportiva e salão de 
festas com churrasqueira e está 
no valor de 245 mil. Contato 
(19)99762-7708.
 REF 07- Edif. Athenas – Lindo 
apto R$1.200.000,00 - Área útil 
184m², amplas sala e cozinhas, 
04 dormitórios, 02 suítes, 03 
vagas de garagem, salão de 
festas, piscina. Fone – (19 ) 9 
7109-6186
REF 13 – Apto Due Novo 
Alto Padrão - R$ 1.100.000,00 
-Com - 128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes sala 
ampliada, lavabo, varanda 
gourmet fechada com vidro, 
área de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas de ga-
ragem cobertas e depósito 
privativo. Academia, sauna, 
cinema, sala de jogos, salão 
para recepção, piscina, área 
gourmet, Espaço Kids. Fone – 
(19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLAZA 
BELA VISTA: 2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações Jd. Ali-
ce - 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 + par-
celas de R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice - 02 
dormitórios e demais depen-
dencias todas com móveis 
planejados, portaria 24 horas, 
área de festas, vaga de gara-
gem, piscina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita financia-
mento. ou terreno F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em ótimo 
acabamento e vaga de gara-
gem portaria 24 horas por ape-
nas R$140.000,00 F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra!
Vendo Apartamento:  Villa 
Helvetia, ultimo andar 51m²  2 
quartos, sala, cozinha e varan-
da 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

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 Esperan-
ça – R$320.000,00 - AT- 135 
m² 01 casa, com 02 dorm, 
sala, cozinha e banheiro, com 
edícula inacabada no fundo. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – R$ 
551.000,00 - AT- 250 m² 01 
AC-139,48m² CASA, com 03 
dorm,01 suíte, sala, sala jantar- 
cozinha e banheiro, com edí-
cula nos fundos, área gourmet 
fechada envidraçada, garagem 
2 vagas cobertas, aceita imóvel 
de menor valor. Fone – (19) 9 
7109-6186

REF 12 – Cond. Terra Mag-
na: R$1.400.00,00 Sobrado 
– AT- 360m² ac – 250m², 
com 4 dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários em-
butidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicionado, 
aquecimento solar e câmeras 
segurança. Aceita permuta. 
Fone – (19) 9 7109-6186
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$220.000,00 Aceita Financia-
mento. Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JARDIM EURO-
PA: 3 dormitórios + 1 uma suíte 
2 cobertas 2 descobertas 19 
99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-3282 
WHATs
 CASA NOVA CONDOMÍNIO 
VEIENA 3 dormitórios c/ suí-
te 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 Ve-
neza - com dois dormitórios 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha, 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.
Jardim Belo Horizonte em 
Indaiatuba, casa com 3 dor-
mitórios sendo uma suíte e 
todos com armários, sala com 
armários, cozinha com armário, 
WC social, área gourmet com 
churrasqueira, pia e móveis e 
garagem para 3 carros e por-
tão eletrônico e está no valor 
de 450 mil e aceita proposta. 
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, co-
zinha com móveis planejados, 
banheiro, ambas possuem 
lavanderia, quintal, garagem 
para 5 carros e portão eletrô-
nico. Contato (19)99762-7708.
casa nova no Jardim Coli-
bris: Casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC social, la-
vanderia, quintal, garagem 
para 2 carros, portão eletrôni-
co, aceita financiamento e está 
no valor de 280 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Sobrado no Jardim Esplana-
da: em Indaiatuba. Sobrado 
com quatro dormitórios sendo 
dois suítes e dois com varanda, 
sala grande, copa, um escritó-
rio, cozinha com uma grande 
pia e armários embutidos, 2 
WC social, lavanderia, quarto 
para academia, nos fundos 
área de lazer com churrasquei-
ra, 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 banhei-
ro, sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 2 
carros e portão eletronico VEN-
DO, TROCO POR CHACARA 
OU CASA MAIOR, CONTATO: 
3816-8112

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 parce-
lamento. 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 la-
vanderia coberta, Área gourmet 
com trio mineiro Fogão a lenha, 
forno e churrasqueira. Jardim 
com inúmeros pés de flores Or-
quidário Horta, Pomar formado 
com mais de 100 pés de frutí-
feras ,4 pés jabuticabas cente-
nárias, 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

 
OPORTUNIDADE - TERRENO 
EM SALTO - Terreno de 181m² 
com localização privilegiada 
próximo a área verde em uma 
rua sem saída. Próximo da 
Rodovia a 7 min de Indaiatuba 
no Parque Imperial em Salto 
Valor:  R$ 60.000,00 + parcelas 
restantes Fone: 9 9455-5775 
(Viviam) 9 9229-4856 (Marcio)
REF 09 – Terreno em Condo-
mínio – Jardim Quintas da 
Terracota – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – (19) 9 
7109-6186

REF 16 – Terreno em Con-
domínio – JD. Milano -  
R$257.000,00 AT - 303 metros. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra Magna 
– R$380.000,00 – Terreno com 
656m² - Excelente! Fone – (19) 
9 7109-6186
TERRENO JARDIM CO-
LONIAL  150 metros R$ 
185.000,00 19 99384-7400
TERRENO ELIAS FAUSTO 
175 metros R$ 57.000,0019 
99384-7400
TERRENO RESIDENCIAL: 
London Park 300m² exelente 
topografia documentação ok 
com escritura Valor 260mil 
tratar com Proprietario 19 
98288-1728
Terreno 20.000m² : com escri-
tura (área rural) entrada pela 
rodovia José Boldrini, 150m da 
rodovia 30% de área verde e 
nascente. Aceito permuta em 
Indaiatuba Valor R$50,00 m², 
valor abaixo do mercado. Local: 
Alto de Itaici, Barro Videiras, à 
500m da igreja. (Aceito Pro-
posta) Tel: 19 98800-5342 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
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 bo-
los de todos os sabores por 
encomenda F: 3894-1610 / 19 
98976-3352 Fatima
Ofereço-me Como cuidadora 
de Idoso ou Babá. F: 3894-
1610 / 19 98976-3352 Fatima
Ofereço-me como acompa-
nhante 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 Domici-
lio  (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 (In-
dustrial e Domésticas) F.: (19) 
99212-1731

“Em razão da ausência de outros meios 
de comunicação, a empresa ELDOR DO 
BRASIL COMPONENTES AUTOMO-
TIVOS INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, comunica a rescisão do contra-
to de trabalho da Sra. IVONE NUNES 
DA SILVA MARQUES, portadora  da 
CTPS nº 031901, série 00105- SP, no dia 
23/04/2021. Maiores informações conta-
tar a empresa para esclarecimentos.”.



Classificados | B15

Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ASSISTENTE DE FA-
TURAMENTO – Expe-
riência na área Fiscal, 
emissão de Notas Fis-
cais e cobrança. Dese-
jável superior completo 
ou cursando. Pacote 
Office.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina e 
manutenção predial. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de 
horário.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 
na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá diri-
gir os carros da empre-
sa. Experiência em Al-

moxarifado, separação 
de pedidos e expedição 
de materiais.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto, Monte Mor ou 
Cardeal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
Turnos.

COMPRADOR (A) QUÍ-
MICO - Ensino superior 
completo preferencial-
mente em Administra-
ção ou áreas correlatas. 
Experiência na área de 
compras desejável em 
empresas do ramo quí-
mico.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiência 
na função. Ensino médio 
completo. Disponibilida-
de de horários.

JARDINEIRO – Experi-

ência na função compro-
vada em carteira. CNH 
categoria B. Experiência 
em máquinas de cortar 
grama, soprador e dirigir 
tratores.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria D. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Para trabalhar 
em Loja de material de 
construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conhecimen-
tos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimentos 
em Metrologia. Ensino 
médio. Desejável pos-
suir Curso de Leitura 
e Interpretação de De-
senho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em programa-
ção de máquinas CNC 
(Centro de usinagem e 
torno CNC). Desejável 
Técnico em Mecânica. 
Residir em Indaiatuba 
ou região.

SOLDADOR – Expe-
riência em Solda MIG 
e TIG. Ensino médio. 
Residir em Indaiatuba.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Residir em In-
daiatuba ou região.

VENDEDOR (A) – Ex-
periência na função. 
Ensino médio completo. 
Disponibilidade para 
trabalhar aos sábados. 
Desejável já ter trabalho 
em Lojas de material de 
construção. 

 

Notas de Falecimentos
1.EDITE DO NASCIMENTO DE 
MELO com 84 anos, Viúva sendo 
filha de FRANCISCO PEDRO DO 
NASCIMENTO e MARIA ROSA 
DA CONCEIÇÃO. Deixa os filhos: 
NEUZA, CELMA, EVANILDO, IL-
SON, ISAIAS, CELIA, NILZA (MAIO-
RES), IZIVALDO (FAL) Falecido 
em: 07/03/2021, e Sepultado (a) no 
NACIONAL PARQUE EM Campo 
Grande /MS aos 08/03/2021.

2.ODILON ESTEVES DOS SAN-
TOS com 91 anos, Viúvo de IVO-
NETE NERIS DOS SANTOS sendo 
filho de DESIDERIO ESTEVES DOS 
SANTOS e MARIA BRITO DOS 
SANTOS. Deixa os filhos: ALMIR, 
ADAILTON, ANAILTON, IVETE, 
JOSE, IVONETE, ELIZABETE, 
OZEMAR, ADAILTON DORALICE, 
MARCOS, ELENICE. Falecido em: 
12/03/2021, e Sepultado em Bairro 
dos Casas- S. Bernardo do Campo- 
SP aos 13/03/2021.

3.ANTONIO LISBOA com 70 anos, 
Casado com MARIA MARTINS 
DE OLIVEIRA sendo filho de AN-
TONIO MARTINS DE OLIVEIRA 
e ROSA PEREIRA DE ALENCAR. 
Deixa a filha: Rosineide. Falecido 
em: 19/03/2021, e Sepultado no 
CEMITÉRIO DA SAUDADE aos 
20/03/2021.

4.MINERVINA ALVES DE LIMA com 
83 anos, Viúva de MILTON ALVES 
DE LIMA sendo filho de ELIZIARIO 
ALVES DE CARVALHO e JULIA DE 
SOUZA PERES. Deixa os filhos: 
AUGUSTO, MANOEL, SIDINEI, 
AGUINALDO, APARECIDA (Maio-
res). Falecido (a) em: 20/03/2021, e 
Sepultado (a) em Cemitério Mun. de 
Cidade Gaúcha- PR aos 21/03/2021.

5.MANOEL PEREIRA DE OLIVEI-
RA com 83 anos, Viúvo de MARIA 
JOSE DE OLIVEIRA sendo filho de 
CLARINDO JOSE DOS SANTOS 
e FRANCISCA MARIA DE JESUS. 
Deixou os filhos: GENICIO, NIVAL-
DO, DALVINA, LENICE, ONICIA 
(Maiores). Falecido em: 24/03/2021, 
e Sepultado (a) em MOREIRA SA-
LES-R aos 25/03/2021.

6.MAICON DA SILVA FELGUEIRAS 
com  30 anos, Casado com ANA CA-
THARINE ECONOMIDES GALLINA 
sendo filho de MAURI ANTONIO DA 
SILVA FELGUEIRAS e MARILENE 
MACHADO FELGUEIRAS. Deixa 
o filho Bernardo 01. Falecido em: 
25/03/2021, e Sepultado (a) no Ce-
mitério Bom Pastor aos 26/03/2021.

7.JOÃO CORREA DUTRA com 
85 anos, Casado com BENEDITA 
TEREZA DA SILVA sendo filho de 

JOVINO GONÇALVES DUTRA e GE-
RALDA ROSA DUTRA. Deixou os fi-
lhos: VERA, VALDECI, VALDENESIO, 
VERONICE. Falecido em: 25/03/2021, 
e Sepultado no Cemitério Mun. de Itati-
ba-SP aos 26/03/2021.

8.LUCIANO SOLER DE GODOI com 
44 anos, Divorciado (a) de JANAI-
NA COSTA SILVEIRA sendo filho de 
CELIO FRANCISCO DE GODOI e 
APARECIDA SOLER DE GODOI. 
Deixou os filhos: IGOR, GEOVANA, 
(Menores). Falecido em: 27/03/2021, e 
Sepultado (a) no Cemit. Vila Formosa- 
SP aos 28/03/2021.

9.JOSE BATISTA DA SILVA com 
59 anos , Casado (a) com NOEMIA 
SARAIVA BATISTA DA SILVA sen-
do filho(a) de JAIME BATISTA DA 
SILVA e MARIETA POSSIDONIA. 
deixa filho(s): ANDREIA 37, ANDRE 
34, FERNANDO 32, Falecido em: 
13/04/2021, e sepultado(a) no CRE-
MATORIO MUN. DE CAMPINAS SP 
aos 14/04/2021. 

10.VALDEMIR DA CUNHA com 41 
anos , Casado (a) com ELIÉTE DE 
OLIVEIRA DA CUNHA sendo filho(a) 
de JOSE APARECIDO DA CUNHA 
e MARIA LUIZ DA CUNHA. deixa fi-
lho(s): PEDRO (07), MIKAELY (17)., 
Falecido em: 13/04/2021, e sepulta-
do(a) no CEM.MUN. DE SANTANA DE 
ITARARE-PR aos 14/04/2021. 

11 - ODETTE TRISTÃO IVO com 78 
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO TRISTÃO e ROSALINA 
IVO. NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 14/04/2021, JARDIM e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/04/2021. 

12.TEREZINHA SILVA MATOS com 
43 anos , União estável com ADRIA-
NO DOS SANTOS PACHECO sendo 
filho(a) de HONORIO ALVES DE MA-
TOS e LOURDES SILVA DE MATOS. 
deixa filho(s): JAQUELINE 23, Faleci-
do em: 14/04/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 15/04/2021. 

13.MIGUEL VIEIRA DA SILVA com 73 
anos , Casado (a) com JACI ALMEIDA 
PEREIRA DA SILVA sendo filho(a) de 
BRAULIO VIEIRA DA SILVA e CON-
CEIÇÃO DE SOUZA VIEIRA. deixa 
filho(s): MACOS 45, DANIEL 39, MA-
TEUS 34, Falecido em: 14/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/04/2021. 

14.APARECIDA DE LOURDES SIL-
VA DE ANDRADE com 72 anos , 
Casado (a) com JOSE GALVÃO DE 
ANDRADE sendo filho(a) de GERAL-
DO DA SILVA e EDWIGES RIBEIRO 
DA SILVA. NÃO DEIXA FILHOS, 

Falecido em: 15/04/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/04/2021. 

15.ZILDA SAMPAIO LOPES com 75 
anos , Casado (a) com JURANDI VIEI-
RA LOPES sendo filho(a) de ADAUTO 
BORGES SAMPAIO e JARDELINA 
MOREIRA COSTA. deixa filho(s): 
ELIAS ,ZILMA , JACKSON , LUCIANO 
(MAIORES)  FAL ) ELIENA E JONA-
DABE (FAL), Falecido em: 15/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 16/04/2021. 

16.EVA ALEXANDRE DA CRUZ SEI-
XAS com 73 anos , Era Viúvo(a) de 
OSWALDO SEIXAS sendo filho(a) de 
JOÃO ALEXANDRE DA CRUZ e MA-
RIA DOS REIS. deixa filho(s): NEIDE 
51, REGIS 49, IVANI 47, FERNANDO 
41, Falecido em: 15/04/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
16/04/2021. 

17.TEODOSIA DO SOCORRO MEN-
DES com 68 anos , Era Separado(a) 
de CARLOS ROBERTO GARCIA sen-
do filho(a) de JOÃO ATANASIO MEN-
DES e GERCINA MENDES COELHO. 
deixa filho(s): ANDRÉ , FÁBIA, ALINE 
(MAIORES), Falecido em: 15/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 16/04/2021. 

18.THEREZINHA DE LOURDES 
SOUZA E SILVA com 91 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE ADOLPHO SILVA 
sendo filho(a) de ANTONIO ALVES DE 
SOUZA e MARIA APPARECIDA FRE-
DENBER DE SOUZA. deixa filho(s): 
LAURA 63,CARLOS 60,RITA 56,MAR-
TA 65 ., Falecido em: 15/04/2021, e 
sepultado(a) no CEM. CRISTO RE-
DENTOR SANTO ANDRE-SP aos 
16/04/2021. 

19.MARCO ANTONIO DE OLIVEI-
RA FILHO com 35 anos , Casado (a) 
com SILVIA RAYA COVANI GATTAI 
sendo filho(a) de MARCO ANTONIO 
DE OLIVEIRA e MARILENA GON-
ÇALVES PENA DE OLIVEIRA. Não 
deixa filhos., Falecido em: 15/04/2021, 
e sepultado(a) no PQ DAS ACÁCIAS 
CAMPINAS-SP aos 16/04/2021. 

20.SIDNEI DE JESUS FERREIRA 
com 58 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de LAZARO FERREIRA 
e MARIA DAS DORES BORGES 
FERREIRA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 15/04/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
16/04/2021. 

21.IZABEL DE CAMPOS BUENO 
MARTINS com 59 anos , Casado 
(a) com JOSE ANTONIO MARTINS 
sendo filho(a) de OCID DE CAMPOS 
BUENO e IRACEMA DE MORA-

ES BUENO. deixa filho(s): THAIS , 
BRUNO (MAIORES), Falecido em: 
16/04/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 16/04/2021. 

22.VALDEMIR MARIN com 53 anos 
, Casado (a) com RONIA MARA 
GOMES MARIN  sendo filho(a) de 
JOÃO MARIN MANHA e CLEIDE 
MASTINGUIN MANHA. deixa filho(s): 
RICHARD, RAFAELA , RAISSA 
(MAIORES), Falecido em: 16/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 16/04/2021. 

23.ALVINA PAULA DE SOUZA 
FREIRE com 73 anos , Casado (a) 
com JOÃO FREIRE sendo filho(a) 
de JOAQUIM PAULO DE SOUZA e 
ANA RITA DE JESUS. deixa filho(s): 
VALTENSIR, VALÇOIR (MAIORES), 
Falecido em: 16/04/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/04/2021. 

24.ABEL CORREA DE CAMPOS com 
93 anos , Casado (a) com DALVA DOS 
SANTOS SILVA DE CAMPOS sendo 
filho(a) de EUCLIDES CORRÊA DE 
CAMPOS e EDVIGES LEITE. deixa 
filho(s): NAIR, NELI, NERCI, NElSA, 
NEUZA, NEIDE, NEIVA, NIVANIL, 
NADIR, NELSON, ELIZABETE, RO-
SANA ( MAIORES), Falecido em: 
16/04/2021, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 17/04/2021. 

25.GONÇALINA VIEIRA GREGORIO 
com 74 anos , Era Viúvo(a) de MO-
ACIR GREGORIO sendo filho(a) de 
ANTONIO VIEIRA e FELISBINA MA-
RIA DE JESUS. deixa filho(s): JOSÉ, 
OLDAIR, MARCOS, SONIA (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 16/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 17/04/2021. 

26.APARECIDA DOS SANTOS BIT-
TENCOURT com 88 anos , Era Viú-
vo(a) de JOAO BITTENCOURT sendo 
filho(a) de JOÃO DOS SANTOS e 
JUSTINA PRADO DOS SANTOS. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
16/04/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 17/04/2021. 

27.JOSE APARECIDO DANTAS com 
61 anos , Era Viúvo(a) de LINDAURA 
MARIA DE MACEDO DANTAS sendo 
filho(a) de JOAO DANTAS FILHO e 
MARIA DO CARMO FOGOLIN DAN-
TAS. deixa filho(s): CLEBER(35) , LA-
RISSA(38) ., Falecido em: 16/04/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 17/04/2021. 

28.PEDRO DE JESUS CARVALHO 
com 68 anos , Casado (a) com MARIA 
MADALENA OLIVEIRA CARVALHO 
sendo filho(a) de  JUSCELINA DE 
JESUS CARVALHO. deixa filho(s): 

ALESSANDRA 40, ANDREIA 35, ADE-
MILSON 32, Falecido em: 16/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 18/04/2021. 

29.MILTON GONÇALVES VIANNA 
com 76 anos , Casado (a) com AME-
NALIA MARIA DE SOUZA VIANNA 
sendo filho(a) de ALFREDO GON-
ÇALVES VIANNA e MARIA ZULMIRA 
VIANNA. deixa filho(s): TIAGO(39)., 
Falecido em: 16/04/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/04/2021. 

30.ANTONIO BIZERRA LEITE com 
80 anos , Casado (a) com ANA DORA 
ALVES LEITE sendo filho(a) de JOSE 
BIZERRA LEITE e ELVIRA RAMALHO 
LEITE. deixa filho(s): MARCO ANTO-
NIO, MARCIA, ANA CELIA, FILHOS 
MAIORES, Falecido em: 16/04/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 17/04/2021. 

31.ODETE PEREIRA com 61 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) de 
HERMELINO PEREIRA e MARIA 
PEREIRA. NÃO DEIXA FILHOS. Fale-
cido em: 17/04/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 18/04/2021. 
32.RUBENS BALBINO com 66 anos , 
Casado (a) com MARISA PESSE BAL-
BINO sendo filho(a) de JOÃO BALBI-
NO e ADELINA ARANTES BALBINO. 
deixa filho(s): DIEGO, DEBORA, 
SAMANTHA, VANESSA (MAIORES), 
Falecido em: 17/04/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
18/04/2021. 

33.MANOEL ALVES DOS SANTOS 
com 77 anos , Era Divorciado(a) de 
ALDENORA DIAS DOS REIS sendo 
filho(a) de FRANCISCO ALVES DO 
SANTOS e MARIA CECILIA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): ED CARLOS, 
LUIS (MAIORES), JOSE, FRANCIS-

CO, MARCOS (FALECIDOS), Faleci-
do em: 17/04/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 18/04/2021. 

34.MARCIO ALESSANDRO DE 
CASTILHO com 42 anos , União está-
vel com LILIAN MENEZES DA COSTA 
sendo filho(a) de JOSE LEODORO 
DE CASTILHO e NEUZA ZOZ DE 
CASTILHO. deixa filho(s): JIMMY 13, 
CLOE 8., Falecido em: 17/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 18/04/2021. 

35.GERALDINA MARIA DE JESUS 
com 98 anos , Era Viúvo(a) de JOSE 
RIBEIRO DOS SANTOS sendo fi-
lho(a) de  MARIA MADALENA DE 
JESUS. deixa filho(s): ANTONIO , 
CLEUSA, MANOEL, APARECIDO 
(MAIORES), Falecido em: 17/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 18/04/2021. 

36.GILBERTO RODRIGUES SALO-
MÃO com 45 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE RODRIGUES 
SALOMÃO e ELISA MARIA DE JE-
SUS. NAO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 17/04/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 18/04/2021. 

37.WALDA CAMARA SANCHEZ com 
83 anos , Era Viúvo(a) de RAPHAEL 
SANCHEZ sendo filho(a) de PEDRO 
CAMARA JUNIOR e ANNA BRAGAN-
CA CAMARA. deixa filho(s): RONAL-
DO E WAGNER (MAIORES), Falecido 
em: 18/04/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 18/04/2021. 

38.SERGIO SILVA DE OLIVEIRA com 
57 anos , Casado (a) com SONIA RI-
BEIRO DE SOUZA OLIVEIRA sendo 
filho(a) de JOSÉ FRANCISCO DE 
OLIVEIRA e GENY DA SILVA. deixa fi-
lho(s): FERNANDA, ICARO, RAFAEL, 
GABRIELA (MAIORES), GUILHERME 

11, Falecido em: 18/04/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
19/04/2021. 

39.APARECIDA BENEDITA SAN-
CHES NUNES com 55 anos , Casado 
(a) com RICARDO FERREIRA NU-
NES sendo filho(a) de VALDOMIRO 
GARRIDO SANCHES e ROSENTINA 
ROSA NASCIMENTO SANCHES. 
deixa filho(s): LUCAS 36, TADEU 31, 
MATEUS 27, ANDRE 20, REBECA 
16., Falecido em: 18/04/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
19/04/2021. 

40.JOÃO ANTONIO BARDUCHI com 
59 anos , Casado (a) com SILVANA 
DEPIERI BARDUCHI sendo filho(a) de 
SEBASTIÃO BARDUCHI e HELENA 
DA SILVA BARDUCHI. deixa filho(s): 
BRUNO , RENATA (MAIORES) GEO-
VANA (FAL), Falecido em: 18/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 19/04/2021. 

41.MARIO BOSCOLO com 90 anos 
, Era Viúvo(a) de ADELINA ROSSI 
BOSCOLO sendo filho(a) de JOSE 
BOSCOLO e FRANCISCA FREGU-
LIO. deixa filho(s): ODETE,JOSE 
VALDIR,ANTONIO, VANIA (MAIO-
RES), Falecido em: 18/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 19/04/2021. 

42.ELIANA ROSECLER BATISTA 
DOS SANTOS com 60 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de MANOEL 
PEDRO DOS SANTOS e TEREZINHA 
BATISTA DOS SANTOS. deixa filho(s): 
ALINE (maior) , CRYSTIANO ( F ),, Fa-
lecido em: 18/04/2021, e sepultado(a) 
no PQ DAS PALMEIRAS - PAULÍNIA 
- SP aos 19/04/2021. 

43.TALITA FRAGA DE ARRUDA 
SOUZA com 37 anos , União estável 

com LUCIANO MOSCA sendo 
filho(a) de EDSON DE SOUZA e 
ROSICLER FRAGA DE ARRUDA 
SOUZA. deixa filho(s): THOMAS 
04, Falecido em: 19/04/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 19/04/2021. 

44.DOLORES SOARES com 63 
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO PAULINO SOARES e 
IZAIDE RIBEIRO. deixa filho(s): 
CAMILA, GILSON, FLAVIO (MAIO-
RES), Falecido em: 19/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 19/04/2021. 

45.LUCIR ANTONIO com 69 
anos , Casado (a) com VERA 
LUCIA MORA ANTONIO sendo 
filho(a) de JOAQUIM ANTONIO 
e FLORIZA GOMES DE OLIVEI-
RA.deixa filho(s): CRISTIANO, 
DANIELE ( MAIORES ), Falecido 
em: 19/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
19/04/2021. 

46.INES RAMOS DA SILVA com 
61 anos , Casado (a) com DAMIÃO 
BEZERRA DA SILVA sendo filho(a) 
de LAURENTINO RAMOS DE 
ANDRADE e LOIDE DE SOUZA 
ANDRADE. deixa filho(s): RENATA 
, DULCINEIA, ANGELICA (MAIO-
RES), Falecido em: 19/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 20/04/2021. 

47.DEOLINDA BERGAMO BERTO-
LI com 88 anos , Era Viúvo(a) de LU-
CIO BERTOLI sendo filho(a) de LUIZ 
BERGAMO e CLEMENTINA BO-
LOGNESI. deixa filho(s): OSWAL-
DO, SERGIO, MARIA APARECIDA, 
SIRLEI, LUCIO ( MAIORES ), Fale-
cido em: 19/04/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 20/04/2021.
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