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REPRODUÇÃO

Secretária da Saúde afirma que é 
cedo dizer se a vacina diminuiu as 
internações de idosos por Covid-19

P. A5

A Prefeitura de Indaia-
tuba encerrou no último 
dia 7 a vacinação contra a 
Covid-19 para idosos aci-
ma de 60 anos. De acordo 
com a Secretaria de Saúde 
foram aplicadas 37.233 
vacinas entre Coronavac 
e Astrazeneca, sendo que 
19.749 pessoas foram va-
cinadas com a primeira 
dose e 17.484 com a se-
gunda dose. Porém, ape-
sar de quase metade dos 
idosos que residem em 
Indaiatuba já terem o es-
quema vacinal completo, 
a secretária municipal de 
Saúde, Graziela Garcia, 
afirmou à reportagem do 
Jornal Mais Expressão que 
ainda é cedo para avaliar 
se houve queda no número 
de internações e mortes de 
pessoas da terceira idade 
por Covid-19.

CUSTOSESTIAGEM
Subsídio garante ‘saúde’ à 
empresa de transporte público

Índice pluviométrico é o 
pior dos últimos 6 anos

ECONOMIA

A3 PAULISTA

Graças ao subsídio pago pela Prefeitura de Indaiatuba, 
a Sancetur, conhecida na cidade com o nome fantasia 
de SOU Indaiatuba, está conseguindo manter o seu 
equilíbrio financeiro.

O Consórcio PCJ têm acompanhado os dados climatológi-
cos e o comportamento hídrico dos principais mananciais 
das Bacias PCJ e alerta que as chuvas ocorreram abaixo 
do esperado para o primeiro trimestre de 2021.

Por enquanto, a pandemia não passou. Já os proble-
mas gerados por ela para a indústria de Indaiatuba 
começam a ser absorvidos com um aprendizado a 
duras penas dos empresários e colaboradores e graças 
a uma adaptação.

A Terapia ABA aplica uma série de conceitos e téc-
nicas com o objetivo de desenvolver habilidades e 
comportamentos que ajudem a resolver problemas ou 
diminuir os sintomas de vários transtornos mentais.

Maior impacto da pandemia 
é a falta de matéria-prima 

Primavera e Capivariano se 
enfrentam em clássico regional 

P. A7

P. A8

P. A8

P. A13

SAÚDE
Tratamento ABA é eficiente 
para crianças com autismo

LUCAS DAQUINO
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Primavera e Capivariano se encontram neste sábado (15), para 
mais uma clássico regional entre as equipes. O duelo, válido pela 
11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista ocorre às 15h, em 
Porto Feliz, com transmissão ao vivo pela FPF TV, no Youtube, e 
também pelos aplicativos Paulistão Play e Mycujoo.  P. A17



Artigo

Previsão do Tempo

A4

Os pacientes que utilizam aparelhos auditivos, e mesmo quem ainda não faz uso dos mesmos, tendem a 
relacionar a equipamentos que precisam de pilhas para seu funcionamento. De fato, a pilha sempre foi e ainda 
é utilizada em muitos aparelhos, mas assim como a sociedade e suas necessidades se modificam ano após 
anos, os pesquisadores se dedicaram a desenvolver equipamentos menores, melhores e com baterias mais 
duradouras.

Conforme as pesquisas se aprofundaram, foram criados os equipamentos com pilha recarregável, mas 
como ainda se fazia uso de pilhas, a adesão a esses modelos não foi sucessora. 

Os aparelhos auditivos recarregáveis são mais econômicos e sustentáveis, evitam o descarte de centenas 
de pilhas comuns, que além do gasto com essas compras recorrentes, agride o meio ambiente, isso porque as 
pilhas contêm vários componentes químicos e precisam ser descartadas em locais específicos. Do contrário, 
poluem o solo e as águas.

Atualmente a tecnologia Audio Service, que é utilizada para adaptação dos pacientes da rede de clinicas 
AUDIOCAMP, possui dois modelos recarregáveis, que não tem necessidade de troca de bateria.

A tecnologia Li-ion, utiliza carregamento por bateria de lítio, que permite o uso do equipamento por mais 
de 18 horas, com apenas 4 horas de carregamento, sem a necessidade de uma nova carga e agrega em seu 
carregador o desumidificador elétrico, garantindo maior durabilidade aos aparelhos auditivos. 

A tecnologia Stiline, foi desenvolvida para todo e qualquer paciente que quer ter o controle de sua bateria 
“na palma das mãos”, com carregador recarregável, que com 4 horas de carrega-
mento do mesmo, permite a 3 cargas dos aparelhos auditivos. Designe inovador e 
praticidade no uso. O melhor da tecnologia, com formas de pagamento que cabem 
no seu bolso.

Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência com o 
melhor da tecnologia auditiva disponível. Aguardamos sua vista! 

Editorial
Água deve ser usada com consciência

O Brasil detém 12% de toda a água doce do planeta e abriga 
grandes bacias hidrográficas, como as dos rios São Francisco, 
Paraná e Amazonas, a maior do mundo. No entanto, o gran-
de volume das águas está concentrado na região Norte, exata-
mente a menos habitada. Já o semiárido e o sertão nordestino 
sempre estiveram associados aos cenários tórridos da seca que 
castigam a população.

Nos últimos anos, alterações no regime de chuva levaram 
as regiões mais populosas do Brasil, sobretudo o Sudeste, a 
também conviver com o drama da seca. 

Os meses de janeiro, fevereiro e março, considerados de 
maior incidência de chuvas, registraram precipitações na or-
dem de 31,5%, 10,5% e 13,5% menores do que o esperado para 
o período, respectivamente. Portanto, as chuvas do primeiro 
trimestre de 2021 ficaram 20% abaixo da média histórica, fato 
que prejudicou a recuperação de mananciais.

Economizar água é importante tanto para a economia 
quanto para o meio ambiente, portanto, diante da forte estia-
gem que o Sudeste vem sofrendo é importante que os municí-
pios iniciem campanhas de conscientização junto a população, 
incentivando o uso consciente da água como não lavar calça-
das com mangueiras, fechar a torneira ao escovar os dentes, 
reaproveitar a água da lavagem de roupa entre outras atitudes.

A responsabilidade é de cada um de nós!

Aparelhos auditivos recarregáveis, por que utilizá-los? 

Receitas do  Lopes

Ingredientes 
• 50 grama(s) de farinha de rosca
• 50 grama(s) de cenoura
• 20 grama(s) de salsinha
• 600 grama(s) de carne moída
• 200 grama(s) de linguiça suína
• 40 grama(s) de gemas
• Sal a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto
• Noz-moscada a gosto

Recheio
• 600 grama(s) de queijo 
provolone

Finalização
• Farinha de rosca para empanar
• Óleo quente para fritar

Modo de preparo
Hidrate a farinha de rosca com água 

por alguns minutos. No lugar da água, 
também pode ser usada cerveja. Rale 
a cenoura e pique a salsinha. Reserve. 
Esmiuce a linguiça. Reserve Misture 

todos os ingredientes, com exceção do 
queijo provolone, temperando com sal, 
pimenta e noz-moscada a gosto.

Recheio 
Faça uma bolinha de carne e recheie 

com o cubo de provolone. 

Finalização
Empane com farinha de rosca. Frite 

em óleo quente. 

Dicas: 
Sirva com redução de cerveja preta e 

geleia de pimenta. Os bolinhos podem 
ficar 3 dias sob refrigeração e 90 dias 
congelados, antes de serem fritos. Para 
congelar, coloque os bolinhos (ainda 
crus) lado a lado em um refratário sem 
tampa e leve ao freezer. Não devem 
ser congelados um em cima do outro. 
Guarde-os em um mesmo recipiente 
apenas depois de congelados para não 
grudarem um no outro. Descongele na 
geladeira, antes de fritar. 

14/05 - Sexta-feira 16/05 - Domingo15/05 - Sábado 17/05 - Segunda

Mínima: 14°
Máxima: 25°

Mínima: 16°
Máxima: 25°

Mínima: 15°
Máxima: 26°

Mínima: 15°
Máxima: 27°

Butantan inicia estudo de 
vacina tetravalente da gripe

SP assegura a vacinação de 
grávidas e puérperas 

Nesta segunda (10), o Instituto Butantan iniciou um estudo 
clínico para avaliar a imunogenicidade (eficácia) e a segurança de 
uma nova vacina tetravalente contra o vírus da influenza (gripe). 
O imunizante inclui quatro cepas do vírus Influenza, sendo 
duas da linhagem A (H3N2 e H1N1) e outras duas 
da B (B Victoria e B Yamagata). A pesquisa 
incluirá crianças e adolescentes de 3 a 17 
anos, adultos de 18 a 59 anos e idosos 
de 60 anos ou mais.

O Governador João Doria anunciou a retomada da vacinação 
contra Covid-19 das grávidas e puérperas com comorbidades a 
partir da próxima segunda-feira (17). No total, 100 mil gestantes 
e mulheres adultas (com 18 anos ou mais) que tiveram partos re-

centes poderão se vacinar com a Coronavac e Pfizer. 
A imunização havia sido suspensa  pelo Ministério 

da Saúde e pela Anvisa com as vacinas da 
Fiocruz/Astrazeneca especificamente para 
as mulheres com estes perfis. 

Caixa antecipa 2ª 
parcela do auxílio 
emergencial

Atividade econômica 
cresce no primeiro 

trimestre

A Caixa Econômica Federal 
anunciou que vai antecipar os 
pagamentos da segunda parcela 
do auxílio emergencial. O novo cal-
endário tem início no dia 16 de maio, com 
os depósitos para os nascidos em janeiro, e vai até 
o dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. 
Segundo a Caixa, para os beneficiários do Bolsa 
Família, nada muda. 

A atividade econômica no país registrou 
crescimento de 2,3%, no primeiro trime-

stre deste ano, conforme apurou o Índice de 
Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), 

divulgado nesta quinta-feira (13).   A comparação é com os 
últimos três meses de 2020 e os dados são da série dessazon-
alizada (ajustado para o período). Segundo o Banco Central 
(BC), na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, 
a expansão ficou em 2,27% (dados sem ajustes).

Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo 
WhatsApp: (19)9-8326-6237. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br

Bolinho de carne moída e provolone 



Em Indaiatuba, segundo a Secretaria de Saúde há 17.484 idosos com o esquema vacinal completo

Saúde diz que não tem como avaliar se houve 
queda de internações de idosos por Covid-19

ISTOCK/MAPA

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
encerrou no 

último dia 7 a vacina-
ção contra a Covid-19 
para idosos acima de 
60 anos. De acordo 
com a Secretaria de 
Saúde foram aplica-
das 37.233 vacinas 
entre Coronavac e As-
trazeneca, sendo que 
19.749 pessoas foram 
vacinadas com a pri-
meira dose e 17.484 
com a segunda dose.

Porém, apesar de 
quase metade dos ido-
sos que residem em 
Indaiatuba já terem 
o esquema vacinal 
completo, a secretária 
municipal da Saúde, 
Graziela Garcia, afir-
mou à reportagem do 
Jornal Mais Expres-
são que ainda é cedo 
para avaliar se houve 
queda no número de 
internações e mortes 
de pessoas da terceira 
idade por Covid-19. 
Ela justifica dizendo 
que ainda há idosos 
que foram vacinados 
com imunizante da 
AstraZeneca que tem 
intervalo de 3 meses 
entre as doses. Uma 
parte deles deve ser 
vacinada ainda neste 

mês e outros somente 
em julho.

Sobre a vacinação, 
Graziela também afir-
ma que o município 
possui  doses  suf i -
cientes para aplicar 
a segunda dose nos 
grupos priori tár ios 
já divulgados. “Nós 
dependemos do en-
vio pelo Governo do 
Estado e se ele não 
cumprir os prazos de 
envio teremos falta 
do imunizante (para 
os próximos grupos 
prioritários)”, disse.

A secretária ainda 
alerta que há registro 

de idosos que foram 
in t e rnados  mesmo 
com o esquema va-
cinal completo. “A 
vacina não oferece 
100% de proteção, por 
isso, enfatizamos a 
importância de manter 
as medidas de prote-
ção individual como 
máscara, uso de álcool 
gel e o distanciamento 
social para diminuir 
os riscos de contami-
nação”.

Taxa de internações
Em Indaiatuba, se-

gundo Graziela, está 
havendo alternações 

Desde o início da pandemia, 19.867 pessoas contraíram a doença no município, sendo que 527 evoluíram a óbito 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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em altas e baixas na 
ocupação de lei tos 
Covid-19. “Não po-
demos afirmar que 
tivemos queda, a taxa 
de ocupação dos lei-
tos nos úl t imos 15 
dias foi de 79,87% de 
enfermaria e 81,48% 
da UTI, ainda é um 
número alto”, infor-
ma. A secretária ainda 
enfatiza que há uma 
tendência de queda 
para os próximos 15 
dias.

Ainda segundo a 
secretária, para ter um 
resultado expressivo 
de queda de trans-

missão da Covid-19 
é preciso vacinar pelo 
menos 60% da po-
pulação. “Ainda não 
temos uma previsão 
de quando isso será 
alcançado”.

De acordo com a 
Secretaria Municipal 
de  Saúde,  desde  o 
início da pandemia, 
19.867 pessoas con-
traíram a doença no 
município.  Desses, 
19.260 são considera-
dos curados ou estão 
em recuperação domi-
ciliar; 527 evoluíram 
a óbito e 688 casos 
suspeitos aguardam 

resultados.
Na data desta quar-

ta-feira (12), último 
boletim divulgado até 
o fechamento desta 
edição, havia 96 in-
ternados, dos quais 
80 estão confirmados 
para Covid-19. Do to-
tal, 55 estão em leitos 
clínicos e 41 em UTI 
(Unidade de Terapia 
Intensiva). A taxa de 
ocupação dos leitos 
é a seguinte: Leitos 
Clínicos: Haoc: 73% 
e Santa Ignês: 73%; 
UTI:  Haoc:  83% e 
Santa  Ignês :  90%; 
Leitos externo: 75%.



Regiane - Limpeza

Anderson – Porteiro noturno

Isabel – Limpeza

Jesuíno – Porteiro diurno

DESTAQUES 
DE MAIO

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Campanha vai combater ‘fake news’  
por meio de denúncias da população

A Câmara de Ve-
readores de In-
daiatuba lançou 

esta semana a campanha 
“Câmara Confere”, que 
visa conter a divulgação 
em massa das chamadas 
“fake news” ou notícias 
falsas.

A campanha vai fun-
cionar por meio de de-
núncias da população. “O 
cidadão informará e nós 
checaremos se é verda-
de”, diz o autor da pro-
posta e presidente Pepo 
Lepinsk (MDB).

As denúncias poderão 
ser feitas por meio do what-
sapp da Câmara no (19) 
99843-2022 também pela 
página oficial do Legisla-
tivo no facebook endereço 
@camaraindaiatuba.  

Dados oficiais
Com coordenação do 

Departamento de Co-
municação da Câmara, 
as checagens levarão em 
conta dados oficiais para 
verificar se as notícias são 
verdadeiras ou não.

Poderão ser enviados 
textos, imagens ou mes-

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

mo montagens de ambos 
que tragam informações 
erradas de propósito, 
mesmo que não tenham 
autor conhecido ou assi-
nando.

O material receberá 
os carimbos de “falso”, 
“parcialmente falso”, 
“incompleto”, “fora de 
contexto” e outros ainda 
a serem definidos confor-
me a natureza dos casos 

Meta da proposta é conscientizar as pessoas sobre necessidade de checagem de informação e da busca por fontes com credibilidade

A6 |  Cidade

Iniciativa partiu do presidente da Câmara de Vereadores e visa principalmente evitar danos à saúde

apresentados.

Vários assuntos
A ideia inicial era que 

a checagem se restrin-
gisse aos assuntos que 
envolvessem a Câmara 
como instituição e poder 
constituído, mas acabou 
ampliada antes do lança-
mento.

Agora também po-
derão ser informados 

assuntos de interesse pú-
blico, como saúde públi-
ca, transporte coletivo, 
educação, entre outros 
temas que surgirem nesse 
contexto.

Além dos carimbos, 
o material denunciado 
será divulgado junto com 
a informação correta nas 
mídias sociais da Câma-
ra e para a população em 
geral para que seja escla-

recida a informação.

Outros canais
Outro serviço disponi-

bilizado para a população 
nesta semana no site da 
Câmara (www.indaia-
tuba.sp.leg.br) foram os 
canais de Ouvidoria e de 
Proteção de Dados Pes-
soais. 

A Ouvidoria receberá 
e acompanhará denúncias 

dos cidadãos e o ouvidor 
organizará as demandas 
e responderá diretamente 
ao requerente informando 
as providências. 

O encarregado de da-
dos fará a proteção dos 
dados pessoais no âmbito 
do Poder Legislativo, pre-
servando a privacidade de 
quem denuncia e toman-
do medidas preventivas 
de segurança.
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Mananciais da cidade já sofreram com a seca de 2020 e até o momento não apresentaram recuperação

O Consórcio In-
termunicipal 
dos rios Piraci-

caba, Capivari e Jun-
diaí (Consórcio PCJ) 
têm acompanhado os 
dados climatológicos e 
monitoramento do com-
portamento hídrico dos 
principais mananciais 
das Bacias PCJ e alerta 
que as chuvas ocorreram 
abaixo do esperado para 
o primeiro trimestre de 
2021.

Segundo o Consórcio 
PCJ os dados preocupam 
já que nos últimos quatro 
anos também foram re-
gistrados menos chuvas 
nas áreas monitoradas.

Em Indaiatuba, de 
acordo com o SAAE 
(Serviço Autônomo de 

DENISE KATAHIRA
r e d a c a o @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Indaiatuba registra o pior índice 
pluviométrico dos últimos 6 anos 

Água e Esgoto) o índice 
pluviométrico registrado 
nos quatro primeiros me-
ses de 2021ficou abaixo 

da média histórica de 690 
mm e chegou a 419,6 
mm. 

O número é inferior 

Primeiro trimestre deste ano foi marcado por uma forte escassez de chuvas

ARQUIVO – DCS 

ao de 2014 quando foi 
registrada a maior es-
tiagem no Estado com 
precipitação de 446,5 

mm no mesmo período. 
Os mananciais já sofrem 
com a seca de 2020 e 
ainda não se conseguiu 
a recuperação das condi-
ções anteriores.

Caso esse compor-
tamento hidrológico se 
confirme nos próximos 
meses, existem grandes 
chances da região das 
Bacias PCJ passar por 
forte estresse hídrico já 
em 2021, com reflexos 
também para o próximo 
ano. Nesse sentido, o 
Consórcio PCJ alerta 
os municípios da região 
para iniciar campanhas 
de conscientização junto 
a população, incentivan-
do a adoção de atitudes 
estratégicas sobre o uso 
racional e sustentável 
da água que permitam a 
ampliação da resiliência 
frente aos eventos extre-

mos que se aproximam.
De acordo com o su-

perintendente do SAAE, 
engenheiro Sandro Lopes 
Coral, a autarquia está 
preparada para enfrentar 
a estiagem, mas é preciso 
que a população também 
faça a sua parte. “Mesmo 
tendo um excelente sis-
tema de abastecimento e 
estrutura para atender a 
população é imprescin-
dível a colaboração da 
população na economia 
de água. Precisamos em 
todo tempo fazer o uso 
consciente e nesses pe-
ríodos essa necessidade 
aumenta. Continuamos 
a executar investimentos 
para melhorar e ampliar 
nossos serviços de forma 
constante, mas o apoio 
de cada um é impor-
tante neste momento”, 
comentou.
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ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

Empresa concessionária em Indaiatuba tem situação melhor que as que atuam no transporte coletivo de Salto e de Itu, vizinhas mais próximas

Graças ao sub-
s í d i o  p a g o 
pela Prefei-

tura de Indaiatuba, a 
Sancetur, conhecida 
na cidade com o nome 
fantasia de SOU In-
daiatuba, está conse-
guindo manter o seu 
equilíbrio financeiro.

A diretoria não re-
vela números, mas 
basta comparar a situ-
ação dela com as ope-
radoras do transporte 
coletivo de Salto e de 
Itu, cidades mais pró-
ximas, para se notar a 
diferença.

Além disso, a San-
cetur opera o trans-
porte coletivo tam-
bém em Limeira e lá, 
como em Indaiatuba, 
conseguiu uma ajuda 
financeira para ree-
quilibrar os custos da 
operação.

A Prefeitura de In-
daiatuba banca R$ 
4,17 por passageiro 
transportado. Os ou-
tros R$ 4,10 do custo 
integral da operação 
são pagos pelos pas-
sageiros. E não há teto 
de gastos.

O  s u b s í d i o  a o 
transporte coletivo 
ocorre apenas em In-
daiatuba, Americana, 
Limeira, Mairinque, 
Campinas, Araçatuba, 
São José do Rio Preto, 
Ribeirão Preto, Pira-
cicaba e São Paulo.

Sem apoio
Em Salto, a Nar-

delli, embora tenha di-
reito a um reequilíbrio 
financeiro por força de 
contrato, tem recebido 
sucessivas negativas da 
administração, que diz 
estudar o assunto.

A empresa assinou 
contrato atendendo às 
exigências da licitação 
para transportar 342 
mil passageiros por 
mês e com a pandemia 
viu esse número des-
pencar a 150 mil, fora 
gratuidades.

Subsídio da Prefeitura garante ‘saúde’ 
à empresa de transporte de Indaiatuba

Com isto, a empresa 
deixou de faturar R$ 
8,9 milhões no ano 
passado, o que dá um 
prejuízo da ordem de 
R$ 6,5 milhões, já que 
a tarifa em Salto é me-
nor que Indaiatuba: R$ 
3,80.

Em Itu, a Viação 
Itu e a Viação Avante 
conseguiram um rea-
juste após cinco anos 
de congelamento, o que 
elevou a passagem a 
R$ 5, mas o custo é de 
R$ 9,67 por passageiro 
lá.

Como a administra-
ção também se recusa 
a fazer o reequilíbrio 
financeiro e não dá 
subsídio, a diferença 
é bancada pelas con-
cessionárias e pelas 
empresas que pagam o 
vale transporte.

Custos elevados
A composição fi-

nanceira da operação 
é semelhante entre as 
concessionárias. O 
maior volume é gasto 
com empregados: 38%. 
Em seguida vêm os 

fornecedores com 35%.
O restante cobre o 

pagamento de tributos 
e encargos da ordem de 
14%, mais 9% de ope-
ração de infraestrutura 
(terminais, comercia-
lização e gestão) e 4% 
de lucro.

A pandemia impac-
tou os dois principais 
pontos de entrada e 
saída de recursos finan-
ceiros: os passageiros e 
o combustível. O pri-
meiro despencou e ain-
da não se recuperou e o 
segundo subiu rápida e 

repetidas vezes.
Só neste ano foram 

41% de reajuste nos 
combustíveis, sem fa-
lar nas altas de outros 
insumos importantes, 
como pneus, óleos lu-
brificantes e peças au-
tomotivas.

Os empresários do 
setor reclamam tam-
bém do “bate-lata”, 
que é rodar sem pas-
sageiros. Por ser um 
serviço essencial, o 
ônibus tem de estar na 
linha, mesmo que tenha 
um passageiro só.

Administração banca R$ 4,17 por passageiro que usa o serviço, situação incomum no Estado
ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Por enquanto, a pan-
demia não passou. 
Já os problemas 

gerados por ela para a 
indústria de Indaiatuba 
começam a ser absorvi-
dos com um aprendizado 
a duras penas dos empre-
sários e colaboradores e 
graças a uma adaptação.

Vários empreende-
dores ouvidos pelo Mais 
Expressão disseram que 
o que mais impacta a pro-
dução hoje é o alto custo 
da matéria-prima e a sua 
falta no mercado, pois isto 
atinge todo o processo 
de produção e reflete no 
preço final.

É claro que outros 
fatores também influen-
ciam, como a carga tri-
butária elevada e dis-
persa em muitos tipos 
de impostos e a falta de 
escoamento de boa parte 
da produção por conta dos 
sucessivos fechamentos 
do comércio.

Mesmo assim, as em-

Maior impacto da pandemia hoje é
alto custo e falta de matéria-prima 
Empresários de Indaiatuba se dizem adaptados aos demais efeitos, mas amargam prejuízos
ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Linha de produção da Almaromi Viccino, que teve de se adaptar com a nova realidade 

presas estão procurando 
se adaptar reduzindo pes-
soal, estoques e alongan-
do prazos para absorver os 
prejuízos. Outra medida 
é a redução de preços e a 
criação de descontos para 
capitalizar.

Ajustes finos
Rodrigo Margoni, só-

cio-proprietário da Al-
maromi Viccino, afirma 
que os empresários fo-
ram obrigados a fazer 
um ajuste fino em todo 
o processo de produção 
para sobreviver.

“Tivemos que nos 
ajustar rapidamente, re-
forçando o nosso capital 
de giro com renegocia-
ções de prazos de paga-
mento e recebimento e re-
duzimos nossos estoques 
de forma a capitalizar a 
empresa”.

Para Sérgio Wolf, da 
WBV Plásticos, além 
dos ajustes internos, teve 
de haver um reforço na 
área de captação de clien-
tes, uma vez que vários 
pararam ou encerraram 

atividades por não con-
seguirem resistir às difi-
culdades.

Vilson Luiz Fabris, 
que comanda as empresas 
Amore Jóias, Mettax e 
Metal Nobre, teve de re-
cuar em 40% a produção 
para não descapitalizar, 

mas reclama de um per-
centual igual de redução 
no faturamento.

Beatriz Alves, da BR 
Goolds, destaca a sintonia 
com a sua equipe. “Neste 
processo todos somos 
vítimas e precisamos nos 
ajudar. Felizmente nossa 

equipe esteve sempre uni-
da. Conseguimos driblar 
as dificuldades com isso”.

Planejamento
Valter José Espíndo-

la, diretor-financeiro da 
Evapco Brasil - Equipa-
mentos Industriais, afirma 

que o planejamento e a 
antecipação da indústria 
aos problemas gerados 
salvaram o negócio, mas 
a pandemia surpreendeu 
por ser novidade.

Para ele, a falta de in-
formação dos poderes po-
líticos foi um agravante na 
crise. “Quando você não 
sabe se terá de fechar ou 
não e se os colaboradores 
terão transporte, fica tudo 
mais difícil e vivemos isso 
o tempo todo”.

Beatriz Alves tam-
bém reclama da falta de 
informação. Sua empresa 
mudou de regime tribu-
tário antes da pandemia. 
“Nossos impostos subi-
ram de 12,65% para mais 
de 35% mês e eu não sei 
como eles cobram tudo 
isso”, diz ela.

Para Rodrigo Margo-
ni, só as empresas que 
estavam mais sólidas 
financeiramente e que 
se anteciparam à crise 
com uma política de in-
vestimentos conseguem 
atravessar melhor esse 
momento, mas ele ainda 
é de aprendizado.

ARQUIVO PESSOAL
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Diferença entre contrato de 
Namoro x União Estável

É público e notório 
que atualmente 
existem os mais 

variados modelos de fa-
mília e não mais apenas 
o modelo tradicional 
conhecido por séculos. 
Consequentemente, 
novas figuras jurídicas 
surgem com a função 
de regularizar a vontade 
das partes, como por 
exemplo, a união estável 
e o namoro, por constitu-
írem complexos e desa-
fiadores temas do Direito 
de Família Brasileiro, 
principalmente no que 
diz respeito ao patrimô-
nio dos envolvidos. 

De acordo com o 
código civil, a união 
estável é considerada 
como entidade familiar 
a convivência duradou-
ra, pública, e contínua 
e estabelecida com o 
objetivo de constituição 
de família. 

A União estável 
poderá ser formaliza-
da por duas maneiras: 
através de escritura pú-
blica de declaração de 
união estável firmado 

no Cartório de Notas, 
ou; por meio de contrato 
particular, o qual pode 
ser levado a registro no 
Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos. 

Na união estável, 
salvo contrato escrito 
entre os companheiros, 
aplica-se às relações 
patrimoniais, no que 
couber, o regime parcial 
da comunhão parcial 
de bens, porém, podem 
escolher. 

O companheiro terá 
direito da pensão por 
morte e a duração será 
variável conforme tabe-
la do INSS, desde que 
comprovados o falecido 
possuía a qualidade de 
segurado do INSS na 
data do óbito e compro-
var o casamento de união 
de estável na data em que 
o segurado faleceu. 

Namoro
Namoro nada mais é 

que uma relação em que 
o casal está comprome-
tido socialmente, mas 
sem qualquer objetivo 
de constituição familiar, 

pelo menos no momento. 
O STJ qualificou como 
Namoro Qualificado.

O contrato de namo-
ro, é uma das espécies 
de contrato ainda pouco 
comentada e tem como 
conceito o acordo de 
vontades fundamentada 
pelo art. 425 Código 
Civil, é lícito às partes es-
tipular contratos atípicos, 
observadas as normas 
gerais fixada pelo código 
civil. 

Uma das caracte-
rísticas do contrato de 
namoro é que ambos 
podem sem consenti-
mento expresso do outro 
realizar qualquer nego-
ciação patrimonial, cada 
parte irá administrar os 
bens que lhe pertencem, 
livremente. 

Muito importante 
destacar que a duração 
do namoro muito pro-
vavelmente fica impos-
sível de determinar, que 
pode ser por período 
breve ou mais exten-
so, que posteriormente 
poderá converter em 
união estável, com ob-

Para diferenciar a união estável do namoro qualificado, é necessário que seja avaliado cada caso em especial

jetivo de constituição 
familiar, sendo nesse 
caso, também deverá 
ser reconhecida de for-
ma expressa. 

Havendo o rom-
pimento do namoro, 
ora reconhecido e 
contratado, não have-
rá quaisquer direitos 
patrimoniais e aos ali-
mentos, permanecen-
do em nome de cada 
contratante o que lhe 
pertence, mesmo o mo-
tivo sendo por morte, o 
sobrevivente não tem 
direitos patrimoniais, 
trabalhistas e nem pre-
videnciárias, pelo fato 
que o contrato é de 
constituição de namoro 
e não união estável. 

Artigo escrito por 
Eliana Belizário de Ma-
tos, Contadora; Bacha-
rel em Direito; Espe-
cialista em Cobranças 
e Negociações tanto 
na esfera extrajudicial 
quanto judicial; Peda-
goga e Psicopedagoga; 
Master Practitioner; 
Personal e Professional 
Coach.

A união estável é considerada como entidade familiar a convivência duradoura

VACINAÇÃO

Dia D de Vacinação contra 
a Gripe ocorre amanhã

A Secretaria de 
Saúde de Indaiatuba 
realiza neste sábado 
(15)o Dia D de vaci-
nação contra Gripe. 
Desta vez o públi-
co alvo são idosos 
e profissionais de 
educação. Lembran-
do que as pessoas 
que foram vacinadas 
contra a Covid-19 
devem aguardar 15 
dias após a dose para 
receber o imunizante 
contra a Gripe.

A ação ocorre no 
Centro Esportivo do 
Trabalhador (CET), 
das 8h às 17h. Porém, 
durante a semana, o 
público alvo também 
pode se dirigir até as 
Unidades de Saúde 
Básica (UBS) mais 
próxima de sua re-
sidência para se va-
cinar. Aqueles que 
foram contemplados 
na primeira etapa da 
vacinação (crianças 
até 6 anos de idade, 
gestantes e puérpe-
ras) também podem 
se vacinar, caso te-
nham perdido a data 
de imunização.

Para receber a va-
cina é preciso fazer 
o cadastro no siste-
ma Minha Vacina, 
disponibilizado no 
site da Prefeitura 
w w w. i n d a i a t u b a .
sp.gov.br, levar um 
documento com foto 
e comprovante de 
endereço. A vacina-
ção será em siste-
ma Drive-Thru com 
entrada pela aveni-
da Tamandaré e no 
sistema tradicional 
com entrada pela 
avenida Conceição.

A terceira etapa 
da Campanha de Va-
cinação contra Gripe 
tem previsão para 9 
de junho a 9 de julho 
e será para demais 
grupos prioritários, 
como: portadores de 
doenças crônicas, 
pessoas com defici-
ência permanente, 
pessoas de força de 
segurança e salva-
mento, forças arma-
das, caminhoneiros, 
trabalhadores de 
transporte coletivo e 
trabalhadores portu-
ários.

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A imunização contra a Gripe ocorre no CET, das 8h às 17h
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Sicoob UniMais apura sobras totais de 
R$ 14 milhões em Assembleia Digital 

Às vésperas de com-
pletar 25 anos em 
agosto o Sicoob 

UniMais Centro Leste Pau-
lista apresenta em Assem-
bleia Geral seu maior resul-
tado desde sua fundação. 
O evento que aconteceu 
nos dias 29 e 30 de abril de 
forma digital pelo segundo 
ano consecutivo é a maior 
prova da democracia do 
cooperativismo que permite 
aos associados tomarem as 
decisões da sua cooperativa. 

Na ocasião foram vota-
dos e aprovados de forma 
ordinária a prestação e apro-
vação das contas, destinação 
das sobras, fixação dos hono-
rários e cédulas de presença 
e eleição dos membros do 
conselho fiscal. De forma 
extraordinária foram defini-
das as reformas do estatuto 
social, política institucional 

de governança e os ajustes 
de lançamentos em conta 
capital.

O ponto alto do evento 
foi a apuração das sobras do 
exercício de 2020, onde foi 
apresentado o resultado de 
R$ 14.115.226,45 de sobras 
brutas, valor 40% maior que 
o ano anterior.   Após todas 
as obrigatoriedades legais 
foram distribuídos em conta 
corrente R$ 3,19 milhões 
aos associados. Além dos 
R$ 800 mil já pagos a título 
de juros ao capital social em 
31/12/2020. 

Alguns novos coope-
rados ficaram surpresos ao 
receber a notícia do seu ge-
rente de que tinha sido cre-
ditado valores em sua conta 
corrente apenas por realizar 
movimentações financeiras 
na cooperativa. Essa é uma 
reação comum para os novos 

associados que migraram dos 
bancos para a cooperativa, já 
que essa prática de compar-
tilhar os resultados não existe 
no sistema bancário. 

“2020 foi um ano difícil, 
com muitos cooperados pas-
sando por situações delicadas 
e nós fizemos e estamos 
fazendo tudo que podemos 

A unidade Sicoob Indaiatuba está localizada na Avenida Presidente 
Vargas, 947 - Cidade Nova I 
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para ampará-los, tivemos 
IOF a 0%, reduzimos ainda 
mais as taxas, estendemos 
os prazos e criamos linhas 
de crédito especiais para 
que pudessem manter suas 
empresas abertas.Com todas 
as adversidades que a pande-
mia trouxe para a economia 
do país, chegar no final do 

ano com esse resultado, e o 
mais importante distribuir 
esse resultado para os coope-
rados é gratificante.” relata a 
Dra. Egidia Witzel Beltrame, 
presidente do conselho de 
administração.

 As sobras e o poder de 
decisão nas assembleias não 
são as únicas vantagens do 

cooperativismo, o Sicoob 
UniMais ainda possui horário 
de atendimento estendido, 
atendimento digital e APP 
premiado por anos conse-
cutivos e viabiliza projetos 
sociais, culturais, educacio-
nais e esportivos voltados 
para o desenvolvimento da 
sociedade.

Cooperativa de Crédito distribui resultados de 2020 entre os mais de 8.400 cooperados

Presidente do conselho de adminis-
tração Dra. Egidia Witzel Beltrame



Arrecadações de alimentos não perecíveis tiveram início durante o Drive Trhu da Páscoa
DIVULGAÇÃO/COLÉGIO META

Projeto desenvolvido em classe no 
Colégio Meta vai ajudar entidades 

Durante os meses 
de março e abril, 
os alunos dos sé-

timos anos do Colégio 
Meta, Unidades Jardim 
Regina e Itaici, desen-
volveram um Projeto 
Colaborativo durante as 
aulas de Educação Socio-
emocional, ministradas 
pelo professor Renan em 
todas as turmas. Durante 
as aulas, elaborou-se um 
formato de trabalho com 
vistas ao desenvolvimen-
to das habilidades socio-
emocionais, por meio de 
temas relacionados ao 
cotidiano dos estudantes. 
A ideia, portanto, foi a 
de promover a aplicação 
prática das habilidades 
abordadas ao longo da 
primeira unidade letiva. 

Quando o tema do 
Projeto foi apresentando 
para as turmas, consoli-
dou-se a certeza de que 
esse é o caminho a ser 
percorrido para formar 
os cidadãos do futuro, 
pois os pré-adolescentes 
se envolveram totalmen-
te e o desejo de ajudar o 
próximo fez desse projeto 
um marco na história do 
Colégio.

Durante as aulas, re-
fletiu-se a respeito da te-
mática “a importância de 
doar”, proposta em suas 
diversas perspectivas e, 
para finalizar, os alunos 
tiraram a ideia do papel e 
expandiram o projeto que 
teve como tema: “Ajudar 
é nossa Meta”!

As arrecadações de 
alimentos não perecíveis 
tiveram início durante o 

Drive Trhu da Páscoa, 
promovido pelo Colégio 
no início do mês de abril, 
e continuaram durante 
todo o mês. As doações 
já tinham destino certo, a 
Associação Beneficente 
Irmã Dulce (ABID), que 
tem como meta ofere-
cer soluções de proteção 
integral, com presteza e 
excelência, apoiadas na 
competência e no cons-
tante aprimoramento dos 
recursos humanos, visan-
do garantir os direitos da 
criança e do adolescente 
na convivência familiar 
e comunitária. Os pontos 
de arrecadação foram ins-
talados nas duas Unidades 
Escolares e, no final das 
arrecadações, apurou-se 
o resultado de quase uma 
tonelada de alimentos, en-
tregues à ABID na quin-
ta-feira, dia 06 de maio.

Esse projeto nos en-
sina sobre solidariedade, 
empatia e cidadania. O 
Colégio orgulha-se dos 
resultados obtidos na ar-
recadação e na formação 
desses estudantes tão es-
peciais!

O sucesso do projeto 
se deve ao engajamen-
to de todos, professor, 
equipe escolar, alunos e 
seus familiares, parceiros 
inseparáveis do Colégio e 
que, mais uma vez abra-
çaram uma nobre ideia 
com muita motivação, 
apoiando a causa sem me-
dir esforços e cultivando a 
solidariedade e a empatia, 
tão necessárias à nossa 
sociedade.

O Colégio Meta não 

para porque considera 
que seus estudantes são 
o centro, a razão de ser 
das suas ações. Crianças 
e jovens são vida e a vida 
é dinâmica. Aguardem 
notícias sobre outros pro-
jetos colaborativos!

Para conhecer mais 
sobre as atividades desen-
volvidas pelos profissio-
nais do Colégio, acesse o 
portal www.colegiometa.
com ou façam uma visita. 
A Unidade I que está situ-
ada na rua Hermínio Stef-
fen, nº 96, Jardim Regina, 
e a Unidade II, na Av. Cel. 
Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici. 
(Texto escrito pela Asses-
soria de Comunicação do 
Colégio Meta)

Sucesso do projeto se deve ao engajamento de todos, professor, equipe escolar, alunos e principalmente familiares 
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Associação Beneficente Irmã Dulce, que recebeu doações do projeto do Colégio Meta



Tratamento psicológico ABA é 
eficiente para crianças com autismo

Criança submetida ao acompanhamento passa de 15 a 40 horas semanais em sessões realizadas em três ambientes

A Terapia ABA 
é abreviação 
de Aplicated 

Behavior Analysis, 
que em inglês significa 
Análise Aplicada do 
Comportamento. O 
psicólogo Guilherme 
Guedes trabalha com 
Psicologia Comporta-
mental há anos e diz 
que esse campo cientí-
fico já é antigo.

Na Análise do 
Comportamento Apli-
cada, o terapeuta apli-
ca uma série de con-
ceitos e técnicas com 
o objetivo de desen-
volver habilidades e 
comportamentos que 
ajudem a resolver pro-
blemas ou diminuir 
os sintomas de vários 
transtornos mentais.

Esse tratamento 
pode ser usado para 
diversas condições 
psicológicas, mas fi-
cou conhecido em tra-
tamentos com pessoas 
com TEA (Transtor-
no do Espectro Au-
tista) por trazer bons 
resultados em pou-
co tempo: é possível 

ISTOCK

melhorar impulsos 
de agressividade, au-
mentar a capacidade 
de aprendizado cog-
nitivo, melhorar o sis-
tema motor, entre ou-
tros benefícios. “Tudo 
pode ser ensinado, se a 
gente encontrar a for-
ma assertiva de fazer 
isso. Nós enxergamos 

cada criança como um 
ser único, e o plano te-
rapêutico é totalmente 
personalizado”, explica 
Guedes.

Níveis
O Transtorno do 

Espectro Autista pode 
causar, nas palavras do 
psicólogo, “um atraso 

global no desenvolvi-
mento da criança ou 
adolescente, podendo 
ser leve, moderado ou 
grave”. Uma pesquisa 
recente feita nos Esta-
dos Unidos e publica-
da dia 21 de março de 
2020 por vários por-
tais relacionados ao 
Autismo, entre eles o 

site Tismoo, mostrou 
que cresceu a incidên-
cia desse transtorno 
nas crianças.

Aleatório
A cada 54 nascidos, 

um desenvolverá o 
TEA em algum grau, o 
que é considerada pe-
los especialistas uma 

incidência alta, já 
que em 2010, a mes-
ma pesquisa mostrou 
um número bem me-
nor: a cada 88 nasci-
dos, só um desenvol-
via o autismo.

A pesquisa foi fei-
ta pelo CDC, sigla em 
inglês para Centro de 
Doenças e Prevenção 
do governo dos EUA. 
Desde os anos 1990, 
a terapia ABA foi po-
pularizada e conhe-
cida por dar bons re-
sultados em crianças 
e adolescentes com 
esse diagnóstico.

Intensivo
O tratamento é 

intensivo: a crian-
ça passa de 15 a 40 
horas semanais em 
terapia, e as sessões 
são feitas em pelo 
menos três ambien-
tes diferentes. São 
escolhidos os lugares 
onde ela mais convi-
ve, geralmente casa, 
escola, parques ou 
clínica. Tudo acom-
panhado por profis-
sionais capacitados e 
especializados para 
acolher a criança da 
melhor forma.

Terapia ajuda a desenvolver habilidades e comportamentos importantes para o crescimento
BÁRBARA GARCIA 
rmc@maisexpressao.com.br
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Guarda Civil registra mais dois 
casos de violência doméstica

Durante o final de 
semana a Guarda Civil 
de Indaiatuba registrou 
duas ocorrências do-
mésticas. A primeira 
aconteceu no sábado 
(08), na Rua Cel. Júlio 
Pereira de Blum, no Jar-
dim Morada do Sol. A 
vítima foi agredida por 
seu companheiro com 
xingamentos, chutes e 
um soco na região do 
rosto. O agressor muito 

REPRODUÇÃO

Polícia cumpre mandados em operação 
contra sonegação fiscal em Indaiatuba 

Dope, Ministério 
Público, Secre-
taria da Fazen-

da e Procuradoria Geral 
do Estado fizeram uma 
operação de combate à 
sonegação fiscal, frau-
des, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa, 
em Indaiatuba, na manhã 
desta quarta-feira (12).

No total foram 38 
mandados de busca e 
apreensão e 14 mandados 
de prisão.  Os alvos são 
empresas e pessoas físi-
cas, em 23 endereços nos 
municípios de Guarulhos, 

J E A N  M A R T I N S 
digital@maisexpressao.com.br

Todos os presos e os materiais apreendidos foram levados para Divisão de Capturas

Dope, MP, Fazenda e Procuradoria Geral participam: 38 ordens de busca e mais 14 de prisão
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Sorocaba, Votorantim, In-
daiatuba e Pilar do Sul. 

As equipes saíram da 
sede do MP de SP: 60 
agentes Fiscais da Se-
cretaria da Fazenda, 9  
Procuradores da Procu-
radoria Geral do Estado, 
5 Promotores do MP/SP, 
e 8 policiais civis de Ma-
ceio/AL.

O DOPE destacou 
140 policiais e 60 viatu-
ras. Os presos e os mate-
riais apreendidos foram 
levados para Divisão de 
Capturas, rua brigadeiro 
Tobias 527. A Operação 
Noteira investiga um es-
quema de sonegação fis-
cal criado por um grupo 

de empresários do setor 
de plástico. 

As fraudes ocorre-
ram por meio da emissão 
de cerca de 20 mil notas 
fiscais fraudulentas, no 
valor aproximado de R$ 
4 bilhões, segundo os 
investigadores. O prejuí-
zo para o Estado de SP é 
estimado em R$ 200 mi-
lhões.

Foram cumpridos 14 
mandados de prisão em 
SP (nas regiões de Soro-
caba, Votorantim, Pilar 
do Sul, Indaiatuba e Gua-
rulhos) e 10 em Alagoas 
entre os alvos estão em-
presários, advogados e 
contadores.

alterado no momento-
da chegada da equipe 
precisou ser algemado 
para ser conduzido até 
a Delegacia.

O segundo caso foi 
registrado no domingo 
(09). A equipe da viatu-
ra 119 foi enviada até a 
Rua Willybaldo Peralta 
Alves, no Jardim Eldo-
rado, onde uma mulher 
foi agredida pelo seu 
companheiro. 

A vítima relatou que 
saiu com sua mãe e ao 
retornar para o apar-
tamento onde mora, 
foi agredida com um 
soco pelo companheiro. 
Ambos os casos foram 
apresentados para o De-
legado de plantão, que 
tomou as medidas cabí-
veis à polícia judiciária. 

Em seguida, ambos 
foram liberados para o 
retorno para casa.

FINAL DE SEMANA BAIRRO TANCREDO NEVES
Equipe Romi detém homens 
acusado de tráfico de drogas

A equipe Romi pren-
deu na tarde desta terça-
-feira (11) dois homens 
por envolvimento com 
o tráfico de drogas. A 
equipe realizava o pa-
trulhamento preventivo 
do Bairro Jardim Tan-
credo Neves, quando, 
ao acessarem a Rua Iri-
neu Pistoni, dois jovens, 
de 20 e 28 anos, que 
estavam parados na rua, 
saíram de repente an-

dando de forma rápida 
como se quisesse correr 
ou evitar a abordagem 
policial.

 A atitude deles cha-
mou a atenção dos agen-
tes, que realizaram a 
abordagem da dupla.

Com eles foram loca-
lizados três microtubos 
de cocaína e R$ 99,00 
em espécie. Na casa de 
um deles, próxima do 
local da abordagem, a 

equipe encontrou mais 
42 microtubos de coca-
ína, que ele confessou 
que iriam vender. 

Diante dos fatos a 
dupla foi conduzida até 
a Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade de 
plantão determinou a 
apreensão da droga e 
ratificou a voz de prisão 
em flagrante dos indi-
víduos, pelo crime de 
tráfico de drogas.
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Clínica Bicho Amigo

4 Cats

Adelaide Decorações

Carla e Airton que já trabalhavam com Alimentação 
Natural para Pets, são proprietários da recém inaugurada 
4Cats. A primeira e única Cat Store de Indaiatuba. A loja é 
específica para Felinos mas também conta com atendimento 
de Estética Animal e Terapias (Reiki, Aromaterapia, 
Cromoterapia e Acupuntura) para Cães, Gatos e outros 
animais de pequeno porte. Av. Coronel Antônio Estanislau 
do Amaral, 1441 – Itaici – Fone: (19) 3329-0276.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no condomínio 
Panorama. A Mr. Roof estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalham com orientação na execução da 
montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por e-mail ou 
WhatsApp: comercial@mrroof. com.br Fone (19) 98355- 8383.

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

Mr. Roof

A By Faby Modas acabou de receber lindos blazers, nos 
tamanho 48,50,52 e 54, várias cores e tecidos, que vai te 
aquecer nesse friozinho. Corra e vai buscar o seu! Av. Ário 
Barnabé, 1389 – Fone: (19) 3394-2109.

Renan proprietário SZ Empreendimentos, recebendo um Bolo 
da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.

Peça seu Wok Box pelo iFood confira o cardápio e monte ao 
seu gosto. Você vai adorar!

Wok Box

By Faby Modas

Adriana com a linda Maya em consulta na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Sônia e Lia da Z10 Imóveis, recebendo o delicioso Bolo da 
Madre, mimo do Jornal Mais Expressão.

Essa semana quem recebeu também o Bolo da Madre desse 
semanário foi a nossa querida cliente Marisa do Sesoma.

Na legenda da foto do 4 Cats, no jornal do dia 07/05, na página 
NOVIDADES onde lê “Dra. Carla e Airton proprietários da recém 
inaugurada 4 Cats. A clínica oferece: Estética Pet, Terapia Reiki, 
Aromaterapia e Cromoterapia para Cães e Gatos. É a primeira 
Cat Store da cidade. Vá conhecer na Av. Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 1441 – Itaici – Fone: (19) 3329-0276.” 
– Lê-se: " Carla e Airton que já trabalhavam com Alimentação 
Natural para Pets, são proprietários da Recém inaugurada 
4Cats. A primeira e única Cat Store de Indaiatuba. A loja é 
específica para Felinos mas também conta com atendimento de 
Estética Animal e Terapias (Reiki, Aromaterapia, Cromoterapia 
e Acupuntura) para Cães, Gatos e outros animais de pequeno 
porte. Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 1441 – Itaici 
– Fone: (19) 3329-0276."

ERRATA
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A Enfermeira e Vereadora Silene Carvalini,  entre-
gou essa semana a Moção de Congratulações ao 
Dr. Flavio de Souza Brito e ao  Dr. André de Souza 
Brito, médicos cardiologista e a toda equipe da 
Clinica Indacor. Parabéns a todos!!

Gaby Tavares aos cuidados da maravilhosa profissional 
Camila Mancini!!

Dra Letícia Fernandes com Luana Evangelo,  no 
salão Lu Evangelo Nail Lounge, que fica na Ave-
nida Conceição, 2783,Indaiatuba!

No dia 08/05 começou um novo projeto de parceria da Horus Conservação Patrimonial e Rotary Inspiração 
de Indaiatuba. A Oficina da Inspiração,  que têm o objetivo de ensinar novos ofícios aqueles que não tem 
geração de renda em suas casas, dessa vez a formação vai ser de profissionais para a área da limpeza.  
Parabéns a todos os envolvidos, pela iniciativa!!

Cliente paciente Marina Balarin Marchello, fiel ao seu 
tratamento que só tem lhe trazido benefícios. Ela super 
recomenda, a profissional maravilhosa Angelica Mariano 
Terapeuta Capilar!!



LUCAS DAQUINO

Jogo será neste sábado (15), em Porto Feliz; na segunda (17), pega a Penapolense

Pr i m a v e r a  e 
Cap iva r i ano 
se encontram 

neste sábado (15), 
para mais uma clás-
sico regional entre 
as equipes. O due-
lo, válido pela 11ª 
rodada da Série A3 
d o  C a m p e o n a t o 
Paulista ocorre às 
15h, em Porto Feliz, 
com transmissão ao 
vivo pela FPF TV, 
no Youtube, e tam-
bém pelos aplicati-
vos Paulistão Play e 
Mycujoo.  

Na  h i s t ó r i a  do 
confronto entre as 
duas equipes da re-
gião, o Fantasma da 
Ituana leva a melhor. 
Em 36 jogos reali-
zados, o Tricolor de 
Indaiatuba tem 14 
vitórias, com 11 em-
pates, e 11 vitórias 
do Capivariano. 

Há também um 
equilíbrio nesta edi-
ção do Paul is tão , 
com os dois times fa-
zendo campanhas se-
melhantes. Por isso, 
neste  sábado será 
um clássico de seis 
pontos. Enquanto o 
Fantasma é o sexto 
colocado,  com 15 
pontos, a equipe de 

Capivari é a sétima 
com 14. A liderança 
segue com o Noroes-
te de Bauru, com 20 
pontos.

Nas últimas três 
rodadas do certame, 
o Fantasma venceu 
o São José por 4 x 1, 
perdeu para o Ban-
deirante por 1 x 0 e, 
na última quarta-feira 
(12), no retorno do 
time ao Gigante da 
Vila, empatou em 0 x 
0 com o Marília. 

Por  out ro  lado, 
o Capivariano não 
perde há quatro jo-
gos. Nos últimos três 
confrontos, a equipe 
bateu o Comercial 
por 3 x 1, venceu a 
Penapolense por 3 x 
2 e, na última rodada, 
ficou no empate por 

Primavera e Capivariano disputam 
clássico regional da A3 do Paulista

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

No retorno ao Gigante da Vila, Primavera ficou no empate por 0 x 0 com o Marília

1 x 1 com o Votupo-
ranguense.  

“Nesse  re to rno 
da competição,  já 
imaginávamos esse 
equilíbrio. Por isso, 
cada jogo tem uma 
história e prova dis-
so são os resultados. 
As vezes uma equipe 
que está lá no pelotão 
de frente perde para 
os times que estão na 
parte debaixo da ta-
bela. Isso tem acon-
tecido, inclusive com 
a gente”, salienta o 
técnico do Primave-
ra,  Ademir Fesan. 
“Vejo como positiva 
a nossa volta. Há um 
desgaste por conta 
das viagens, pois já 
viajamos quase 3 mil 
km nesse retorno do 
futebol. Porém, te-
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mos utilizado todo o 
elenco e isso tem nos 
ajudado muito para a 
sequência. Acredito 
que, com esse plane-
jamento, lá na frente 
teremos uma equipe 
mais inteira.”

Sequência 
O Tricolor  mal 

terá tempo para des-
cansar do jogo contra 
o Capivariano e, já 
na próxima segun-
da-feira (17), às 17h, 
pega a Penapolense 
em Penápolis. O jogo 
também será trans-
mitido ao vivo pelas 
redes sociais. Acom-
panhe as notícias atu-
alizadas do Esporte 
Clube Primavera no 
www.maisexpressao.
com.br.  

Sábado (15), às 15h
Rio Preto x São José – São José do Rio Preto 

Batatais x Bandeirante – Batatais
Votuporanguense x Penapolense – Votuporanga 

Capivariano x Primavera – Porto Feliz 
Jogos às 17h

Barretos x Olímpia – Barretos
Linense x Comercial – Lins 

Noroeste x Desportivo Brasil – Bauru 
Marília x Nacional – Marília 

11ª rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista

Confira a tabela completa em: 
futebolpaulista.com.br

11ª rodada da Série A3 do
 Campeonato Paulista
Segunda-feira (17), às 15h

Desportivo Brasil x Votuporanguense – 
Porto Feliz

Nacional x Capivariano – São Paulo 
Olímpia x Batatais – Olímpia 

Bandeirante x Barretos – Birigui 
Jogos às 17h

Penapolense x Primavera – Penápolis 
Noroeste x Linense – Bauru 

Comercial x Rio Preto – Ribeirão Preto 
Jogos às 20h

São José x Marília – São José dos Campos  

Resultados da 10ª rodada 

Desportivo Brasil 0 x 1 Linense 
Primavera 0 x 0 Marília 
Nacional 1 x 2 Noroeste

Votuporanguense 1 x 1 Capivariano 
Olímpia 0 x 1 Rio Preto 
Comercial 0 x 0 Barretos 

São José 1 x 0 Bandeirante 
Penapolense 1 x 1 Batatais 



Cláudio Rober-
to Avallone 
Sgroi Corrêa, 

esse é o nome do poeta 
e músico Klaus, de 28 
anos. A característica 
mais marcante da sua 
arte é ser irreverente, 
revolucionário, sem se 
preocupar em agradar 
ninguém.

Em 2011, logo no 
primeiro ano da gra-
duação em Letras na 
Puc Campinas, ele de-
cidiu reunir diversos 
poemas que escrevia 
desde muito novo, e 
mais alguns escritos 
de amigos, em uma 
coletânea chamada 
“Florilégio”, palavra 
essa que existe – mes-
mo - no dicionário, 
e tem dois significa-
dos: ou uma coleção 
de flores escolhidas, 
ou literalmente, um 
compilado de textos 
literários. Nada mais 
poético, não é? 

O livro foi publica-
do de forma indepen-
dente, e a impressão 
é feita por demanda, 
somente das cópias 
que são encomenda-

Poeta e músico Klaus comemora 10 anos 
do seu primeiro livro com edição especial
‘Florilégio’ é uma coletânea das primeiras obras do artista, que produziu ainda 130 composições

DIVULGAÇÃO

das. Como comemo-
ração de uma década, 
Klaus está preparando 
uma versão especial, 
chamada “Florilégio 
-seleções”, para ser 
lançada exatamente 
no dia do aniversário 
de uma década da pu-
blicação, 4 de novem-
bro de 2021. 

Ele tem ainda ou-
tros quatro livros: 
“Prosaiquismos”, é, 
nas próprias palavras 
dele, “polêmico e con-
troverso, porque eu ex-
ponho minha opinião 
sobre tudo, sem seguir 
ideologias ou qualquer 
coisa. Metade do livro 
vai agradar uma parte 

da população, e a ou-
tra metade vai odiar, 
e vice-e-versa. En-
tão, todos, em alguma 
medida, vão detestá-
-lo”, ele conta, em tom 
bem-humorado. 

Outro livro é feito 
apenas com imagens, 
chamado “Pictória”, 
juntando as palavras 

Klaus criou a “Banda de um homem só”, na qual toca vários instrumentos e canta sozinho

“picture” – imagem, 
em inglês – e “histó-
ria”. Klaus também pu-
blicou seu Trabalho de 
Conclusão de Curso, 
que foi premiado como 
o melhor do ano, em 
Letras, no ano de 2014.

Além disso, ele é o 
idealizador da banda 
Dish Carpens, uma 
banda “de um homem 
só”. Funciona assim: 
ele compõe letra e me-
lodia, grava os instru-
mentos como bateria, 
guitarra, baixo, vilão, 
gaita e até viola caipira 
em um estúdio semi-
-profissional que tem 
em casa, depois grava 
os vocais e faz a edi-
ção do áudio. Tudo so-
zinho. Dessa maneira, 
ele já conta com 130 
canções autorais de to-
dos os estilos, exceto 
funk: “Ouço um pouco 
de tudo. Se você for 
escutar meu álbum 
pode começar com um 
rock, depois um pop, 
depois algo sertane-
jo, folk... é bastante 
eclético”. Perguntado 
sobre como manter a 
criatividade em tem-
pos difíceis, como esse 
que estamos passando, 
ele completa: “eu não 

forço a inspiração. 
Só crio alguma coisa 
quando realmente es-
tou inspirado, para que 
a Arte seja genuína”. 

Klaus é Artista por 
paixão, mesmo, mas 
leva a vida como em-
preendedor e profes-
sor. Tem uma empresa 
de serviços linguísti-
cos, a Teacher Klaus, 
onde faz correção de 
textos, eventualmente 
traduções, mas o forte 
são as aulas de inglês. 
Antes da Pandemia, 
ele só lecionava pre-
sencialmente em In-
daiatuba, mas agora, 
com as aulas online, 
já tem alunos de vá-
rias partes do Brasil e 
até um brasileiro que 
mora em Barcelona, 
na Espanha. 

Para conhecer mais 
o trabalho dele, acesse 
o site com os livros: 
www.agbook.com.br/
authors/42418 e as pá-
ginas no Youtube e 
no Facebook, Poeta 
Klaus, Dish Carpens 
Page e Teacher Klaus. 
O site da empresa de 
serviços linguísticos 
fica no seguinte en-
dereço: é o www.tea-
cherklaus.com.

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN - O FILME
Lançamento - Anime / Aventura - Classificação 14 anos - 117 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Domingo (16): 14h15 [TC] / 17h00 [TC] / 18h40 / 
19h45 [TC]
Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19): 17h00 [TC] / 18h40 / 19h45 
[TC]
...................................................................................................................
BELA VINGANÇA
Lançamento - Drama / Thriller - Classificação 16 anos - 114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 20h15
Polo Shopping Quinta (13) a Quarta (19): 19h20 [VIP]
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 16h00
..................................................................................................................
MUNDO EM CAOS
Lançamento - Ação / Ficção - Classificação 14 anos - 110 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (13) a Quarta (19): 16h35 [VIP]
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (13), Sexta (14), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19): 
19h50
Sábado (15) e Domingo (16): 14h50 / 19h50
.............................................................................................................
GODZILLA Vs. KONG
2ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13), Sexta (14), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19): 15h40
Sábado (15) e Domingo (16): 17h30
Polo Shopping
Quinta (13), Sexta (14), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19): 
15h20 / 18h50 / 20h15
Sábado (15) e Domingo (16): 15h20 / 17h05 / 18h50 / 20h15
.................................................................................................................
ROGAI POR NÓS
2ª semana - Terror / Suspense - Classificação 14 anos - 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 17h40 / 20h45
..................................................................................................................
OS PEQUENOS VESTÍGIOS
4ª semana - Suspense / Policial - Classificação 16 anos - 128 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (15) e Domingo (16): 15h50
...................................................................................................................
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
4ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 114 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 15h00
Polo Shopping
Quinta (13), Sexta (14), Segunda (17), Terça (18) e Quarta (19): 18h10
Sábado (15) e Domingo (16): 14h25 / 18h10

Sinfônica abre com homenagem a 30 anos do Parque Ecológico

29º Maio Musical Virtual tem 
início hoje com 38 atrações

A 29ª edição do 
Maio Musical 
começa  ho je 

(14) e segue até o dia 30 
de maio. Pelo segundo 
ano consecutivo, o Maio 
Musical chega ao público 
em formato virtual.

Na edição 2021, a 
programação reúne 
38 atrações dos mais 
diversos estilos, em 
apresentações que 
serão disponibiliza-
das no portal Cul-
tura Online, no site 
da Prefeitura de In-
daiatuba, www.in-
daiatuba.sp.gov.br/
cultura-online/ ou 
diretamente pelo 

YouTube da Prefei-
tura de Indaiatuba, 
em www.youtube.
com/prefeiturain-
daiatuba.

Na abertura, a Or-
questra Sinfônica de 
Indaiatuba faz uma 
homenagem aos 30 
anos do Parque Eco-
lógico, com parti-
cipação especial do 
tenor Jean William. 
A promoção é da 
Prefeitura de Indaia-
tuba, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Cultura.

A programação 
conta ainda com dois 
projetos convidados, 
além de seis concer-
tos produzidos pelas 

OSCs (Organização 
da Sociedade Civil) 
parceiras da Prefei-
tura de Indaiatuba.

“Enquanto a re-
alização de eventos 
presenciais ainda 
demanda prudên-
cia, seguimos pro-
movendo nossos 
projetos de forma 
virtual. Assim será, 
pelo segundo ano 
consecutivo, com 
o Maio Musical, 
um dos eventos de 
maior prestígio em 
Indaiatuba e região”, 
enfatiza a secretária 
municipal de Cultu-
ra, Tânia Castanho. 

As apresentações 
dos projetos habi-

D A  R E D A Ç Ã O 
rmc@maisexpressao.com.br
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litados foram re-
gistradas no palco 
do Centro Cultural 
Hermenegildo Pin-
to, conhecido como 
Piano, seguindo ri-
gorosamente os pro-
tocolos de segurança 
exigidos neste mo-
mento de situação 
de emergência em 
saúde, em virtude 
da pandemia de Co-
vid-19.

Confira a progra-
mação completa no 
site da Prefeitura e 
saiba um pouco mais 
sobre cada atração 
do 29º Maio Musi-
cal Virtual no portal  
www.maisexpressao.
com.br

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Os shows serão disponibilizados ao público por meio do portal Cultura Online ou pelo YouTube  da Prefeitura de Indaiatuba
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AP05105 - AU. 60 m² - APARTAMENTO COM ESPLENDIDA LOCALIZAÇÃO - LIFE CI-
DADE NOVA - apartamento com planejados sendo 02 dormitórios / 01 suíte com 
closet, sala com living, cozinha planejada acoplada ao ambiente com lavanderia, va-
randa com vista, 02 vagas cobertas. Excelente opção para morar bem, aquecimento 
a gás, vagas de visitantes, condomínio com infraestrutura de lazer e segurança, hall 
de entrada / área fitness e salões gourmet. R$ 2.300,00 + COND. + IPTU.

AP05067 - DUE - AU 98 m² - APARTAMENTO MARAVILHOSO TOTALMENTE  MO-
BILIADO,  DECORADO E COM VISTA  DESLUMBRANTE - 03 dormitórios sendo 01 
suíte (02 com armários planejados), WC social, sala ampla dois ambientes com ar 
condicionado, lavabo, cozinha com planejados, lavanderia com planejado, WC  social 
e varanda  fechada com vidros retráteis. Garagem para 02 autos e hobby box. Aque-
cimento à gás. LOCAÇÃO R$ 5.000,00 + condomínio + IPTU.

CA09418 - AT. 300m² - AC. 189m² - CASA TÉRREA - INDAIATUBA - Com amplos cô-
modos, sendo 03 dormitórios, (01 suíte), sala de estar, sala de jantar e sala de TV, WC 
social, cozinha, espaço com churrasqueira e mais um quarto podendo transformar em 
escritório, vaga para 04 carros sendo duas cobertas.  R$ 720.000,00.

AP05091 - DUE - AU.126m² - ESPLENDIDO IMÓVEL PLANEJADO COM COMPLETA IN-
FRAESTRUTURA COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - INDAIATUBA - SP. Apartamento 
todo planejado, com 03 suítes amplas, sala ampliada 02 ambientes, projeto de iluminação 
maravilhoso, varanda gourmet fechada com vidro, e tela de proteção, cozinha planejada, 
lavanderia com armários, 05 WCs, garagem para 03 autos. Aquecimento à gás instalado, ar 
condicionado em todos os ambientes, armários em todos os quartos banheiro e na cozi-
nha. Condomínio com ampla infraestrutura de lazer. R$ 1.050.000,00

CH01814 - SOBRADO - PARQUE DAS BANDEIRAS - AT 1.000m², AC 400m²,  03 dor-
mitórios (sendo 2 suítes), WC social, mezanino, sala, cozinha, lavanderia, área de 
lazer com espaço gourmet, quiosque e piscina, garagem coberta para 3 carros e 
espaço livre para mais 10 carros, água de poço e encanada, esgoto, algumas ár-
vores frutíferas, câmaras de segurança, portão automático e internet  fibra óptica. 
R$ 905.000,00.

CA08330 - AT. 300 m² - AC. 200 m² - EXCELENTE IMÓVEL ASSOBRADADO COM 
ÁREA DE LAZER E LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO - JD. ESPLA-
NADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 WCs 
social, cozinha planejada, área gourmet com churrasqueira, piscina, quintal, gara-
gem para 04 autos. Excelente casa a 100 metros do Parque Ecológico. R$ 4.500,00 
+ IPTU.

ria. Em fase final de construção. Condomínio com área de 
lazer, ótima localização. FOTOS INTERNAS ILUSTRATIVAS 
- PRÓXIMAS DA REALIDADE -R$ 787.000,00.

CA09386 - MONTREAL RESIDENCE - AT.150m²AC.175m²- 
03 Suítes, sendo 01 com closet, lavabo, sala e jantar e 
estar, cozinha estilo americana toda planejada, cooktop, 
ar condicionado, aquecedor solar, adega de vinho, 04 
vagas de garagem, sobrado com fino acabamento. R$ 
650.000,00.

CA09381 - AT.300 m² AC.200 m²- CASA TÉRREA- RESI-
DENCIAL MARIA DULCE -  03 suítes, sala integrado estar e  
jantar, escritório, cozinha planejada, duas despensas, área 
serviço, 5 banheiros, 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

SL01013 - AU 43 m² -  SKY TOWERS - EXCELENTE SALA 
COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA DA MATA EM LO-
CALIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA ENTRADA DA CIDADE - sala 
comercial com WC. R$ 1.800,00 + COND + IPTU.

CH01810 - CHÁCARA COM 02 CASAS TÉRREAS - JARDIM 
BEM-TE-VI - AT 2.000m².CASA 1 - AC 160m², 03 dormitó-
rios (sendo 01 suíte e 02 com armários planejados), sala 
de estar, sala de jantar, cozinha planejada, garagem p/03 
carros cobertos e varanda em L. CASA 2 - AC 110m², 02 
dormitórios (sendo 01 suíte c/ar condicionado), WC so-
cial, sala de estar, cozinha planejada e garagem p/ 02 au-
tos. A chácara contém viveiro para pássaros, canil, horta 

coberta, pomar de frutas e árvores. R$ 4.000,00 (NÃO 
TEM IPTU).

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

AP05102 - APARTAMENTO ( KITINET`CENTRO AU. 
35m² - suíte,  cozinha, sala, não tem vaga de garagem. 
R$ 800,00 + IPTU

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

CA09397 - Casa Térrea - Jardim Moacyr Arruda  -  AU 
154 m²  -  01 sala, 01 dormitório com armário, cozinha 
com armário, 01 WC Social, lavanderia,  01 quarto de 
despejo, quintal,  garagem coberta com  02 vagas. EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO.  R$ 1.600,00 + IPTU.

CA09407 - JARDIM CALIFÓRNIA-AT. 125 m²AC.90 m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte,, wc social, sala, co-
zinha, lavanderia ,01 vaga de garagem. R$ 1.450,00 + 
IPTU

VENDAS

TE06301 - JARDIM DAS MARITACAS - AT. 150 m² terre-
no misto localizado em avenida.  R$ 171.000,00

AP01326 - EXCELENTE APARTAMENTO COM LOCALI-
ZAÇÃO PRIVILEGIADA - FONTE DE TREVI - AU 77m² - 
03 dormitórios (01 suíte), WC social, sala 02 ambientes 
com sacada, cozinha com armários, área de serviço, 
garagem para 01 autos.  R$ 360.000,00

AP05096 - JARDIM ALICE - AU. 83,64 m² - SOL DA 
MANHÃ, sendo 02 Dormitórios (sendo o de casal com 
móvel planejado), 01 WC social, Sala de estar e jantar, 
Cozinha planejada e Lavanderia. 01 Vaga de garagem 
coberta. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, 
Quadra, Salão de festas, Churrasqueiras, Playground e 
Bicicletário. SOMENTE VENDA R$ 260.000,00.

CA09450 - CASA CONDOMINIO MANTOVA - INDAIA-
TUBA/SP - AT.211 m² AU.142 m² -03 dormitórios(sen-
do 01 suíte), wc social, sala de jantar e sala de estar, 
lavabo, cozinha integrada com cooktop, forno, elétrico, 
, área de serviço, área gourmet, garagem para 02 car-
ros, casa preparada para ar condicionado, preparação 
para aquecedor solar, armários planejados em todos 
os ambientes, condomínio com área de lazer comple-
ta. R$ 780.000,00

CA09431 - Casa Térrea - Venda -  Condomínio Bréscia 
- AT 200m² - AC 140m² - 3 dormitórios, sendo 01 suíte 
master com closet. Cozinha planejada com bancada e 
espaço gourmet -churrasqueira, integrada com sala de 
estar, pé direito alto. WC social, lavanderia com armá-
rios planejados. Planejados na suíte, cozinha e lavande-



B2 Imóveis

         

   

CASAS

CA00460-JJD. SÃO FRANCISCO- 3 dorms +dep+2vagas ............... R$ 
480.000,00
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
CA00461-VILA AREAL-3 dorms c/ uma suíte+dep+2 vagas .............  
................................................................................... R$ 450.000,00
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
CA00462-JD. PAULISTA- 2 casa parte superior e salão parte 
inferior ..............................................................................................  
..................................................................................... R$ 605.00,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00446-HELVÉTIA PARK- 4 suítes +dep+ 4 vagas(alto padrão) .... . 
.................................................................................R$1.900.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep+c/piscina  .............  
................................................................................R$ 1.400.000,00
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$ 2.500.000,00

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
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ................ R$ 
530.000,00
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

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
AP00191-PQ SÃO LOURENÇO- 2 dorms +dep+1 vaga .....................  
..................................................................... R$ 2.000,00 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

SALÃO E SALAS

SA00014-OFFICE PREMIUM-77M ................................. R$ 1.500,00
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

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banhei-
ros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira 
e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 
carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, 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 
fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, 
área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 
2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar 
e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 
carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicio-
nado, 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 se-
gurança. 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 pratelei-
ras, garagem para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. 
Possui área gourmet com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 
405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo 
e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 
dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 
3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. 
Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com 
ilha e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, 
terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cober-
tas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, 
quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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 chur-
rasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com clo-

sed, banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condi-
cionado e aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e 
armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, 
lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Pos-
sui 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 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, lavan-
deria, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui 
espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA310 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$550 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área 
gourmet.   
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$530 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área 
gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, 
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, 
lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros 
sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de fu-
tebol 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.                                                                                             
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 pla-
nejada, 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, lavan-
deria 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

TE62 – PORTAL DOS IPÊS – R$330 MIL - 300 m². Obs: Terreno com planta aprovada pela Prefeitura.

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 plane-
jada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, 
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I - R$600 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, garagem coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozinha 
americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e quintal 
com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varanda, 
banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 7 
salas. OBS: Quase todas salas alugadas. 
 

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 - Sobrado 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada e 
garagem. 
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 banheiros,1 cozinha e 2 
vagas de garagem. 
JD. SÃO FRANCISCO – R$950,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, garagem e quintal. 
CECAP – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, copa, banheiro, área de serviço, garagem e churrasqueira. 

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 ga-
ragem. 
BOSQUE DOS INDAIAS - R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CECAP – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem.

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, torre na frente 
com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de garagem. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$900,00 - Área 60 m², mezanino e wc. 

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador. 
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

VENDA
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido

Locação de Caçambas Mecânica Pinturas

Oficina Automotiva

Ensino Fundamental 
incompleto

Açougueiro 
Ajudante de Obras 
Apontador de Produção
Armador de Ferrragens na 
Construção Civil 
Aux. de Linha de Produção 
Carpinteiro 
Caseiro 
Coletor de lixo domiciliar 
Eletricista 
Encarregado de Obras 
Motorista de caminhão 
Oficial de serviços gerais 
Pedreiro 
Serralheiro 
Industrial 
Servente de Pedreiro 

Ensino Fundamental     
completo

Açougueiro 

Auxiliar de cozinha
Auxiliar de manutenção 
predial
Auxiliar de marceneiro 
Auxiliar de Pintor de 
Automóveis 
Auxiliar mecânico de 
refrigeração 
Balconista de açougue 
Barman 
Chapista de Lanchonete 
Coveiro 
Garçom 
Lavador de Veículos 
Motorista de caminhão 
Oficial de manutenção 
predial 
Oficial de serviços gerais 
Operador de Empilha-
deira 
Padeiro 
Pintor de Automóveis 
Serralherio de Aluminios 
Serralheiro 
Servente de Pedreiro 

Soldador 
Supervisor de Vendas 
Vendedor Interno 
Vigia 
Ensino Médio completo

Açougueiro 
Ajudante de serralheiro 
Ajustador Mecânico Analis-
ta de controle de qualidade 
Assistente de Vendas 
Auxiliar de Cozinha Auxiliar 
de Estoque
Auxiliar de logistica Auxiliar 
de Linha de Produção 
Caldeireiro 
Caseiro 
Chefe de serviço de lim-
peza 
Cozinheiro geral 
Desenhista 
mecânico 
Eletricista de instalações de 
veículos automotores
Empregada Doméstica nos 

Serviços Gerais 
Enfestador de roupas 
Fiscal de prevenção de perdas 
Fresador Inspetor de mon-
tagem 
Intsalador de Painéis 
Marceneiro 
Mecânico de automóvel 
Mecânico de diesel e ele-
tricidade 
Mecânico de manutenção 
de máquinas, em geral 
Monitor de sistemas eletrô-
nicos de segurança externo 
Motorista de Automóveis 
Motorista de caminhão 
Montador de aparelhos 
elétricos 
Operador de Máquinas 

Contamos com a compreensão de todos! 08/03/21
Atendimento das: 08h00 ás 15h00 2ª a 6º feira.

 Telefone: 19 3816-9248 -  38169249  – 3816-9252
ATENÇÂO: Estamos em novo endereço!  24 de Maio 1.670 - Ponto Cidadão

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a empre-
sa e dados da vaga comparecer ao Pat 

com todos os documentos.

 Os interessados nas vagas  enquanto durar a pande-
mia do COVID 19 favor ligar no PAT 3816-9252

Passando o numero do CPF ou PIS para que possa-
mos fazer a pesquisa das vagas

Atendimento presencial das 08h00 as 15h00.
Mas lembre-se se puder fica em casa .

Fixas em Geral
Operador de triagem e 
transbordo 
Porteiro
Preparador de torno au-
tomático 
Preparador de torno re-
vólver 
Programador de risco e 
corte 
Projetista de móveis 
Torneiro mecânico
Vendedor 
Vendedor de Serviços 
Vigilante

Ensino Tecnico

Assistente de Contadoria

Técnico de enfermagem 
Tecnólogo em eletrônica 
Técnico eletrônico

 
Ensino 

Superior 
incompleto

Técnico de Planejamen-
to de Produção

Ensino 
Superior 
completo

Analista Contábil 
Vigilante 
Consultor de tecnologia 
da informação
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B10 | Classificados

Classificados

Casa no Condomínio Maria José:  
190 m2 de área construída, terreno de 
300 m2. Três suítes, uma máster com 
closet e banheira de hidromassagem. 
Quartos com área de luz privativa. 
Aquecimento solar, água quente nos 
banheiros, cozinha e espaço gourmet. 
Preparação para ar condicionado nos 
quartos e sala. Piscina com cascata e 
iluminação. Garagem para 4 carros, 
duas vagas cobertas. Forros rebaixa-
dos, com iluminação em led completa. 
Armários na cozinha, banheiros, área 
gourmet e closet. Acabamento de 
alto padrão. Preço: R$ 1.280.000,00, 
aceito imóvel de menor valor. F. (19) 
992170168.
REF 02- Casa em Condomínio – Vila 
Res. Green Park - R$1.200.000,00, 
sobrado AT- 300m², AC 264m², 3 vagas 
de garagem, 3 suítes, mezanino, sala 
jantar e estar, cozinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, lavanderia, home 
office, quadra poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta com imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186
REF 14 - Jardim Regina - Casa 
térrea - AT  250 M², AC – 130m², 3 
dormitórios, 1 suíte, banheiro social 
e externo, lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone – (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Esperança – 
R$320.000,00 - AT- 135 m² 01 casa, 
com 02 dorm, sala, cozinha e banheiro, 
com edícula inacabada no fundo. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – R$ 
551.000,00 - AT- 250 m² 01 AC-
-139,48m² CASA, com 03 dorm,01 suí-
te, sala, sala jantar- cozinha e banheiro, 

plano e com plantio de cana, rico em 
água Valor de R$130mil o alqueire 
Contato 19 99762-7708

 
REF 09 – Terreno em Condomínio – 
Jardim Quintas da Terracota – Esqui-
na - 1663m² R$430.000,00. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 16 – Terreno em Condomínio – 
JD. Milano -  R$257.000,00 AT - 303 
metros. Fone – (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra Magna – 
R$380.000,00 – Terreno com 656m² 
- Excelente! Fone – (19) 9 7109-6186
TERRENO JARDIM COLONIAL 150 
metros R$ 185.000,00 19 99384-7400
TERRENO ELIAS FAUSTO 175 metros 
R$ 57.000,0019 99384-7400
TROCA-SE TERRENO: Loteamento 
casa Blanca 150m² na melhor localiza-
ção com escritura. Troco por casa ou 
chacara no valor de até 350mil, volto a 
diferença à vista. Valor do Lote 145mil. 
Tratar com João (19) 98236-7742
TERRENO RESIDENCIAL: London 
Park 300m² exelente topografia docu-
mentação ok com escritura Valor 260mil 
tratar com Proprietario 19 98288-1728
Terreno 20.000m² : com escritura 
(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 Proposta) 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
Passo Ponto Comercial - (merce-
aria)$125.000,00 em Indaiatuba vila 
aurora.Telef. 011-996888318
Sala comercial para locação. Edifício 
Corporate - Área útil 39,99 Aluguel 
R$ 1.200,00 + Cond + Iptu F.: (19) 
98346-2299

 
Quer ser uma revendedora Lowell? 
Me pergunte como!  Tel: 11-99197-
2576 - Edimara
Viajo para o Paraguai encomendas 
pelo Fone: (19) 98201-7566 Ricardo e 
Samantha ou deixar o contato.
Vendo Bancada c/ 2 cadeiras 2 espe-
lhos c/ molduras. R$1.000,00 R: Chile, 
244 - JD. América F.: (19) 3312-0908
Vendo Jogo de Quarto completo (guar-

Vendo Apartamento:  Villa Helvetia, 
ultimo andar 51m²  2 quartos, sala, 
cozinha e varanda 2 vagas de garagem 
coberta R$270.000,00 Aceito proposta 
Ellen -19 97410-2013

 
Apto. Jardim dos Colibri: Cond. 
Vitoria Regia, 2 dormi, sala , cozinha, 
banheiro 1 vaga de garagem coberta, 
area de lazer e portaria 24hrs Valor 
R$1.200,00 reais incluso água e con-
dominio - Cida 19 99713-3440
Apto Locação Imagine - 3 dorm. sala, 
cozinha, 2 vagas. Academia, Brinque-
doteca, Churrasqueira Panoramica, 
Deck, Espaço Fitness, Fraldário, Home 
Office, Jardim de Leitura, Piano Room, 
Piscina Adulto e Infantil, Pista de Bici-
cleta, Playground, Pool Bar, Portaria, 
Praça das Águas, Quadra Poliesportiva, 
Sala de Massagem, Saunas, Spa, Wine 
Space, Solário.  Aluguel R$ 2.350,00 + 
Cond. + IPTU.  F.: (19) 98346-2299
Reserva Vista Verde Locação, 3 
dorm. sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço, 2 vagas de garagem, 
Espaço goumert, churrasqueiras, 
brinquedoteca, fraldário, playground, 
quadra recreativa, salão de jogos, spa 
com piscina aquecida, sauna, sala de 
massagem, espaço fitness, piscinas 
adulto e infantil. Valor R$ 1.600,00 + 
COND. + IPTU
Apartamento mobiliado Vila Furlan 
-  2 dorm. sala, wc, cozinha, uma vaga 
de garagem.   R$ 1.400,00 + Cond. F.: 
(19) 98346-2299

 
Venda de sítio - de quase dois alquei-
res, plano, bastante água, cerca nova, 
três casas, um grande galpão, valor de 
500 mil e aceita proposta e parcelamen-
to. Contato (19) 99762-7708.
Vende Sitio - de 1 alqueire em ca-
pivari que esta a 3km da rodovia do 
açucar, tem uma mata no fundo e um 
corrego bom de água com nascente e 
valor de 150mil e aceita proposta (19) 
99762-7708
Sítio em Piedade-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 01 
tanques com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 36.000m², 02 
casas, barracão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 1,5KM do centro 
de Monte Mor, Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, Piscina, lago e 
área verde preservada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS Com 2 dormitó-
rios Banheiros feminino e masculino R$ 
750.000,00  19 4105-7479
Chácara Elias Fausto: Bairro bem 
fica de 1000m² valor 130mil contato: 
19 99637-60263
Chácara Elias Fausto: Bairro bem 
fica de 530m² valor 70mil contato: 19 
99637-60263
Sitio Tapirai/SP: 18.000 mts à 50 
metros da rodovia SP 79 à 120km de 
Indaiatuba, com luz trifásica, água da 
SABESP, perímetro urbano c/ casa e 
frutas diversas  Aceito troca por casa ou 
chácara na região Base R$200mil Falar 
c/ Jessica (15) 99646-7494
Sitio em Morungaba: Terreno de 
5000 metros, Casa com sala de estar, 
cozinha, sala de jantar, 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, 03 banheiros sociais e 
lavanderia coberta, Área gourmet com 
trio mineiro Fogão a lenha, forno e chur-
rasqueira. Jardim com inúmeros pés de 
flores Orquidário Horta, Pomar formado 
com mais de 100 pés de frutíferas ,4 
pés jabuticabas centenárias, Vários 
pés de café já produzindo, Arvore Ipê 
amarelo centenário. Linda vista para 
montanhas, Garagem coberta para 02 
carros. 3 Nascentes e lago Excelente 
localização - Estrutura: Possui energia 
elétrica e o abastecimento de água 
é feito por meio de poço caipira e 2 
nascente ACEITO PERMUTA POR 
CASA  Valor 450.000,00 Tratar 19 
995579761 Marcos
SÍTIO EM ELIAS FAUSTO: 74 alquei-
res. 2km do asfalto, terra roxa sitio 

com edícula nos fundos, área gourmet 
fechada envidraçada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 12 – Cond. Terra Magna: 
R$1.400.00,00 Sobrado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 dormitórios, 1 
suíte, salas de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários embutidos, 
4 banheiros, espaço gourmet com 
churrasqueira, piscina com hidro, 4 
vagas de garagem, ar condicionado, 
aquecimento solar e câmeras segu-
rança. Aceita permuta. Fone – (19) 
9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozinha americana, 
abrigo nos fundos e garagem p/ 02 
autos. De 270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM EUROPA: 3 
dormitórios + 1 uma suíte 2 cobertas 2 
descobertas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA DO CARRE-
FOUR) 3 dormitórios c/ suíte 2 vagas 
cobertas R$ 430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CONDOMÍNIO VEIENA 
3 dormitórios c/ suíte 2 vagas de 
garagem  R$ 740.000,00 Tel 12 99774-
3282 WHATS
CASA NOVA CONDOMÍNIO BRÉSCIA 
3 dormitórios c/ suíte 1 vaga coberta R$ 
715.000,00   12 997743282 WHATS
Casa em Cardeal: Jardim Caroline, 2 
quaros, sala , cozinha, lavanderia e ba-
nheiro, garagem p/ 2 carros, com portão 
eletrônico. Área do terreno 125m²  de 
construção 100m² Valor 225 mil aceito 
financiamento. Contato 19 99124-2964
Vende-se duas casas no mesmo 
terreno inteiro com 250 metros 
quadrados na Morada do Sol - bom 
para investimento, casa da frente com 
sala, cozinha, banheiro e 2 dormitórios 
e a casa do fundo possui 2 dormitórios, 

sala, cozinha com móveis planejados, 
banheiro, ambas possuem lavanderia, 
quintal, garagem para 5 carros e portão 
eletrônico. Contato (19)99762-7708.
casa nova no Jardim Colibris: Casa 
com 2 dormitórios, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, quintal, garagem 
para 2 carros, portão eletrônico, aceita 
financiamento e está no valor de 290 
mil. Contato (19)99762-7708.
Sobrado no Jardim Esplanada: 
em Indaiatuba. Sobrado com quatro 
dormitórios sendo dois suítes e dois 
com varanda, sala grande, copa, um 
escritório, cozinha com uma grande 
pia e armários embutidos, 2 WC social, 
lavanderia, quarto para academia, 
nos fundos área de lazer com chur-
rasqueira, forno a lenha e pia coberta 
e uma edícula com um quarto e WC 
social e garagem para 4 carros. Está 
no valor de 1.000.000,00 e aceita 
troca por chácara de menor valor. 
Contat0(19)99762-7708.
PARQUE DAS FRUTAS: 3 domi 1 
suite mais 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, garagem 
para 2 carros e portão eletronico 
VENDO, TROCO POR CHACARA OU 
CASA MAIOR, CONTATO: 3816-8112
Vendo casa Portal do Sol:  2 dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, edicola 
com churrasqueira e garagem coberta 
para 2 carros R$290.000,00 Ellen 19 
97410-2013
Vende-se duas casas: no mesmo 
terreno inteiro com 250 metros qua-
drados na Morada do Sol, bom para 
investimento, casa da frente com sala, 
cozinha, banheiro e 2 dormitórios e a 
casa do fundo possui 2 dormitórios, 
sala, cozinha com móveis planejados, 
banheiro, ambas possuem lavanderia, 
quintal, garagem para 5 carros e portão 
eletrônico. Contato (19)99762-7708.
Casa à Venda Jardim Esplanada I: 
Indaiatuba. 4 dorm., 2 suítes. Uma 
suíte fica nos fundos, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo, cozinha, dispensa, 
lavanderia, espaço gourmet, banheiro 
de hidromassagem, ar condicionado. 
Preço R$790.000,00 Localização 
privilegiada. Próximo colégio objetivo, 
Parque Ecológico, Mercado e farmácia.

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

 
Vende-se apartamento no condomí-
nio Villa Das Praças - em Indaiatuba 
no Jardim Alice, apartamento com 
2 dormitórios, sala, copa, cozinha, 
banheiro e lavanderia, uma vaga de 
garagem e condomínio com área de 
lazer completa com piscina, quadra 
poliesportiva e salão de festas com 
churrasqueira e está no valor de 245 
mil. Contato (19)99762-7708.
REF 07- Edif. Athenas – Lindo apto 
R$1.200.000,00 - Área útil 184m², 
amplas sala e cozinhas, 04 dormitó-
rios, 02 suítes, 03 vagas de garagem, 
salão de festas, piscina. Fone – (19 ) 
9 7109-6186
REF 13 – Apto Due Novo Alto Padrão 
- R$ 1.100.000,00 -Com - 128m2, Aca-
bamentos diferenciados, 3 suítes sala 
ampliada, lavabo, varanda gourmet 
fechada com vidro, área de serviço, 
banheiro de empregada, 03 Vagas de 
garagem cobertas e depósito privativo. 
Academia, sauna, cinema, sala de 
jogos, salão para recepção, piscina, 
área gourmet, Espaço Kids. Fone – 
(19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLAZA BELA VIS-
TA: 2 dormitórios c/ suíte 2 vagas de 
garagem 19 99384-740
Condomínio Nações Jd. Alice - Ótimo 
apartamento no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, acabamento 
excelente, com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 ou R$95.000,00 
de entrada + parcelas de R$1.210,00 
F.: 99762-7997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice - 02 dormitó-
rios e demais dependencias todas com 
móveis planejados, portaria 24 horas, 
área de festas, vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento com 02 
dormitórios em ótimo acabamento e 
vaga de garagem portaria 24 horas por 
apenas R$140.000,00 F.: 99762-7997 
/ 98271-6141 Corra!

da roupa com 10 portas, criado mudo 
e cama) madeira maciça. Produto de 
Showroom Festival de Gramado/RS. 
F.: (19) 99855-2170 / (19) 99384-7418
Vendo Sanona marca Michael 80 bai-
xos nova F.: (19) 98120-3357
Vendo Máquina de cartucho R$300,00 
F.: (19) 3935-1633 
Vendo Porta de vidro de correr 1,60 R$ 
400,00  F.: (19) 3935-1633 
Vendo TV 14 polegadas R$100,00 F.: 
(19) 3935-1633
Vendo Geladeira Brastemp 2 portas, 
cor: branca R$ 600,00 .: (19) 3935-1633
Vendo Fogão Cooktop com pedra de 
marmore R$300,00
Vendo 2 Cama elástica mini jump 
R$150,00 cada F.: (19) 3935-1633
Vendo -  Vaso com 30 penas de Pavão 
azul R$30,00. Tratar com Rosália 
1998174-5270
Vendo- Arara de desfile, 150L x 170A 
ajustavel R$200,00 Tel: 19 99558-
7182 Leo
Vendo: TITULO CLUBE 9 DE JULHO 
Titulo familiar, R$2.500,00 + tx de 
transferência  Tratar com Amauri 19 
- 98134-4482
Vendo: Impressora HP seminova 
pouco uso R$150,00 (19) 99193-2917
VENDO: TV tubo Philips real fiat 24P 
R$120,00 (19) 99193-2917
Aceito doação: de Gibis (19) 99193-2917
VENDO: Balança de controle corporal 
R$100,00 (19) 99193-2917
Vendo: Cadeira de roda de banho - R$ 
200,00 Tel: 19 98174-5270
Vendo: Pia de Inox com valvula 1,20m 
R$120,00 Tel: 19 98174-5270
Estou doando: uma bacia de banhei-
ro não entrego retirar no local (19) 
99193-2917
vendo: Portão 1,60x2.10 valor: R$ 
400,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: TV tubo philco 14’P R$100,00 
TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: Geladeira Brastemp 2 portas 
R$500,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: 2 camas elasticas p  adulto 
R$150,00 CADA TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: 1 porta sanfonada de salão 
R$200,00 TEL: 3935-1633 Sonia
VENDO: Poste de energia R$100,00 
TEL: 3935-1633 Sonia

Vendo – Cômoda com corrediça 4 
gavetas cor escura, Criado mudo 3 
gavetas R$ 70,00 os dois. Tratar com 
Rosália 1998174-5270

 
Quer ser uma revendedora Lowell? 
Me pergunte como!  Tel 11-99197-
2576 - Edimara
Aulas de Portugues e redação com o 
Jornalista Ricardo F.: (19) 98201-7566 
/ 98315-9064
Ofereço-me Para pequenos reparos 
residenciais Sidnei 19 98997-8226
Ofereço-me Boleira, faço bolos de 
todos os sabores por encomenda F: 
3894-1610 / 19 98976-3352 Fatima
Ofereço-me Como cuidadora de Idoso 
ou Babá. F: 3894-1610 / 19 98976-
3352 Fatima
Ofereço-me como acompanhante de 
idoso diurno ou noturno não acama-
do, ou ajudante de cozinha. Tel: 19 
99738-2266.
Ofereço-me Manicure Pé e mão, Cabe-
lereira corte R$ 25,00, Botox sem formol 

grátis 1 corte. Atendimento a Domicilio  
(19) 99369-5615
Oferço-me para trabalhar como Pedrei-
ro, 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 máqui-
nas de costura (Industrial e Domésti-
cas) F.: (19) 99212-1731

 
VENDE -SE: Civic 2008 1.8 câmbio 
manual cor prata, R$ 33mil Contato: 
19 99124-1964
Rodas do Fox: vendo 4 rodas com 
calotas novas na caixa originais. Valor 
de 300,00 reais todas, falar c/ Milton F. 
(15) 99646-7494



Classificados | B11

Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

A C A B A D O R  D E 
MÁRMORE – Experi-
ência em acabamen-
tos diversos em már-
mores e granitos (45 
graus, reto, boleado, 
meia cana, rebaixado. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO – 
Experiência na área 
Fiscal, emissão de No-
tas Fiscais e cobran-
ça. Desejável 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.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiên-
cia na função. Ensino 
médio completo. Dispo-
nibilidade 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 
categoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para traba-
lhar 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). Conhecimen-
tos em Metrologia. En-
sino médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação de 
Desenho.

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 
Indaiatuba ou região.

VENDEDOR (A) – Ex-
periência na função. 
Ensino médio comple-
to. Disponibilidade para 
trabalhar aos sábados. 
Desejável já ter traba-
lho em Lojas de mate-
rial de construção. 

 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. MIGUEL JOSE DA SILVA com 83 
anos, Casado (a) com OLEZIA MA-
RIA DA SILVA sendo filho de ELOI 
JOSÉ DA SILVA e SENHORINHA 
CANDIDA ROSA DA SILVA. Deixou 
os filhos: ANTONIO, JOAQUIM, 
VALDOMIRO, MARIA BENEDITA, 
MIGUEL, ROSELI (Maiores). Faleci-
do em: 03/04/2021, e Sepultado no 
Parque das oliveiras em Santo An-
tonio da Platina-PR aos 04/04/2021.

2. BIBIANO DE OLIVEIRA com 76 
anos, Casado com MARIA LOUR-
DES DE SOUZA OLIVEIRA sendo 
filho de FRANCISCO PEREIRA DE 
OLIVEIRA e MARIA PEREIRA. Dei-
xou os filhos: SANDRA, CLEIDE, 
PAULO, SUELI, FABIANO, ELIANE 
(Maiores), ADRIANA (Fal) . Falecido 
em: 10/04/2021, e Sepultado em Mo-
reira Sales-PR aos 11/04/2021.

3. DEOMARIO MOREIRA com 99 
anos, Viúvo de ROSA MERENCIO 
MOREIRA sendo filho de JOSE 
MOREIRA e MARIA VENANCIO 
DA CUNHA. Deixou os filhos: NEU-
SA, MARIA APARECIDA, RITA DE 
CASSIA (Maiores). Falecido em: 
10/04/2021, e Sepultado no Hor-
to Florestal em São Paulo-SP aos 
11/04/2021.

4. OLEZIA MARIA DA SILVA com 89 
anos, Viúva de MIGUEL JOSE DA 
SILVA sendo filha de JOAQUI PAULO 
DA SILVA e MARIA VENANCIO DE 
FARIA. Deixou os filhos: JOAQUIM, 
VALDOMIRO, MARIA BENEDI-
TA, MIGUEL, ROSELI (Maiores), 
ANTONIO (Fal). Falecido (a) em: 
10/04/2021, e Sepultado (a) no Par-
que da Oliveiras em Santo Antonio da 
Platina-PR aos 11/04/2021.

5. ARACY DOS SANTOS LAGE com 
90 anos, Viúva de JOÃO LAGE sendo 
filha de BENEDITO FERREIRA DOS 
SANTOS e EURIDES MEDEIROS 
DOS SANTOS. Deixou os filhos: 
ROMÁRIO, AGUINALDO, VILMAR, 
ISAIAS, GILSON, JAMILCE, JAN-
DIRA, JACIRA, JOSÉ, MARIA DAS 
GRAÇAS (Maiores), GILMARIO (Fal). 
Falecido (a) em: 22/04/2021, e Sepul-
tado (a) no Distrito de Bragantina-PR 
aos 23/04/2021.

6. CAETANA PASTORA DE JESUS 
com 89 anos, Viúva de ALCIDES DE 
SOUZA FRANKLIN sendo filha de 
HERMINIO FERREIRA DE SOUZA 
e ANTONIA FRANCISCA FORTALE-
ZA. Deixou os filhos: MARIA DA PE-
NHA, ANTONIA, ROBERIO, OCIAN. 
Falecido (a) em: 02/05/2021, e Se-
pultado (a) no Cemit. Nossa Sra. Do 
Carmo- Curuçá em Santo Andre-SP 
aos 03/05/2021.

7. ADELAIDE CARDINAL DE 
AGUIAR com 88 anos , Era Viúvo(a) 

de LORENA BRASIL PEREIRA DE 
AGUIAR sendo filho(a) de ARTHUR 
GRACIANO LOUREIRO CARDINAL e 
ELVIRA BARREIROS FEIJÓ. Deixou 
o filho: MARCELO 54. Falecido em: 
03/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 03/05/2021.

8. LUIZ CARLOS LIPPA com 54 anos 
, Casado (a) com VALDIRENE FER-
NANDES LIPPAsendo filho(a) de 
SEBASTIAO LIPPA e APARECIDA 
DE OLIVEIRA LIPPA. deixa filho(s): 
JESSICA, LUIZ CARLOS, JOYCE, 
CARLOS, KARINE, ADRIANO (MAIO-
RES), Falecido em: 04/05/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 04/05/2021.

9. JULIA DA COSTA com 86 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de SILVANO 
DA COSTA e LILIOSA DOS SANTOS. 
NÃO DEIXA FILHOS., Falecido em: 
04/05/2021, e sepultado(a) no MUN. 
DE MONTE MOR SP aos 05/05/2021. 

10. EDNA MANDUCA DE AGUIAR 
com 75 anos , Era Viúvo(a) de VALDI-
REDISON RODRIGUES DE AGUIAR 
sendo filho(a) de SEBASTIAO FER-
REIRA MANDUCA e ROSA VITORINO 
MANDUCA. deixa filho(s): VIRGINIA , 
SUZANA , GLAUCE, FABIANA, VAL-
DIRENE ( MAIORES)., Falecido em: 
04/05/2021, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 05/05/2021. 

11. LOURDES APARECIDA BARIZON 
FACHINI com 71 anos , Casado (a) 
com GILBERTO FACHINI sendo fi-
lho(a) de PEDRO BARIZON e MARGA-
RIDA DE OLIVEIRA BARIZON. deixa 
filho(s): ELAINE, LUCIANE, VIVIANE, 
CARLOS ( MAIORES ), Falecido em: 
05/05/2021, e sepultado(a) no MUNI-
CIPAL ALVARO QUINTEIRO VIEIRA  
BARUERI SP aos 05/05/2021. 

12. SALVATORE PACE com 92 anos , 
Casado (a) com THERESINHA DE JE-
SUS VELLARDO PACE sendo filho(a) 
de SALVATORE PACE e PIERINA 
PETROCCO PACE. deixa filho(s): 
ROSANA, FERNANDO, ADRIANA ( 
MAIORES ), Falecido em: 05/05/2021, 
e sepultado(a) no CRISTO REDEN-
TOR VL. PIRES SANTO ANDRE SP 
aos 05/05/2021. 

13. JOSE RIBEIRO SOBRINHO com 
67 anos , Era Divorciado(a) de MARIA 
DAS DORES SILVA sendo filho(a) 
de MANOEL RIBEIRO DA SILVA e 
ALZENIR RIBEIRO DA SILVA. deixa 
filho(s): REGINALDO 43,ROSANGELA 
41, Falecido em: 05/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
06/05/2021. 

14. IVANI HERRERA FULANETE com 
66 anos , Casado (a) com ANTONIO 
VITALINO FULANETE sendo filho(a) 
de ANTONIO HERRERA e MARIA 

DE NARDO HERRERA. deixa filho(s): 
VALDECIR, VALDINEI , VALDEIR , 
VALDILENE (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 05/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/05/2021. 

15. LUIZ CARLOS DONADONI com 64 
anos , Casado (a) com MARIA ROSA 
DA SILVA DONADONI sendo filho(a) 
de JOSE DONADONI e MAURA DE 
SOUZA DONADONI. deixa filho(s): 
ADRIANA, ANDREIA, ALEXANDRA, 
ANA KATIA, ELTON (MAIORES), 
Falecido em: 05/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/05/2021. 

16. ANTONIA ALVES DA CRUZ CA-
MARGO com 73 anos , Casado (a) 
com IRENO RIBEIRO DE CAMARGO 
sendo filho(a) de DOMINGAS ALVES 
DA CRUZ. deixa filho(s): RAQUEL, 
ESTER, DANIEL, LUIZ CARLOS, VAL-
DECI, SUELI , SIDINEY ( MAIORES 
)., Falecido em: 06/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/05/2021. 

17. MARIO SERGIO ABDO LEITÃO 
com 54 anos , Era Divorciado(a) de 
YARA DOS SANTOS RODRIGUES 
sendo filho(a) de SERGIO CASTRO 
LEITÃO e ANGEL IGNEZ ABDO LEI-
TÃO. deixa filho(s): AMANDA 30, MU-
RILO 28., Falecido em: 06/05/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 06/05/2021. 

18. IZIDORO ATILIO com 77 anos , Ca-
sado (a) com MARIA APARECIDA VE-
NANCIO ATILIO sendo filho(a) de UM-
BELINO DE LAZARO e VITALINA DE 
LAZARO. deixa filho(s): THIAGO 36, 
THAIS 32., Falecido em: 06/05/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 07/05/2021. 

19. GERALDA APARECIDA RAMOS 
DOMINGUES com 52 anos , Era Divor-
ciado(a) de DONISETE DOMINGUES 
sendo filho(a) de EZUALDO RAMOS 
e DIVINA GONÇALVES RAMOS. dei-
xa filho(s): DIEGO 30, GABRIEL 25., 
Falecido em: 06/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/05/2021. 

20. MARCOS ANTONIO GODOY com 
44 anos , Casado (a) com ANA APA-
RECIDA EVANGELISTA DIAS GODOY 
sendo filho(a) de PEDRO FRANCO 
GODOY e GENI DE ABREU GODOY. 
deixa filho(s): MARIA BEATRIZ 20., Fa-
lecido em: 06/05/2021, e sepultado(a) 
no CEMIT.  DA SAUDADE EM TAPIRA-
TIBA-SP aos 07/05/2021. 

21. CLEUZELI FERREIRA DA COSTA 
RIBEIRO com 51 anos , Casado (a) 
com MAURO SERGIO RIBEIRO sendo 
filho(a) de JOSE FERREIRA DA COS-
TA e NILZA VEDAN DA COSTA. deixa 

filho(s): FLAVIA 33, VITOR 30, CARO-
LINE 28, Falecido em: 06/05/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 07/05/2021. 

22. JOSE CARLOS SANDALO TAVA-
RES com 75 anos , Era Viúvo(a) de 
HOSANA CONCEIÇÃO TAVARES sen-
do filho(a) de JOSÉ TAVARES CAMA-
RINHA e IDA SANDALO CAMARINHA. 
deixa filho(s): SIMONE 48, RODRIGO 
44., Falecido em: 06/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
07/05/2021. 

23. CARMELITA DOMINGOS DA 
SILVA com 71 anos , Era Viúvo(a) de 
RAIMUNDO MARQUES DA SILVA 
sendo filho(a) de JOÃO DOMINGOS 
e BELMIRA SANTIAGO DA SILVA. 
deixa filho(s): JOSÉ 50, LUIS 49, LENI 
48, ADEMILSON 46, ODAIR (FAL), 
Falecido em: 06/05/2021, e sepulta-
do(a) no MUNICIPAL DE ITÚ SP aos 
07/05/2021. 

24. MARIA BEZERRA SABATINE 
com 78 anos , Casado (a) com JOSÉ 
SABATINE FILHO sendo filho(a) de 
MANOEL BEZERRA DE MENEZES 
e ANTONIA MARIA DE MENEZES. 
deixa filho(s): SUELI, SIRLEI, SILVIO, 
SONIA ( MAIORES )., Falecido em: 
06/05/2021, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 07/05/2021. 

25. RENOR MARCHI INVERNIZZI com 
79 anos , Era Separado(a) de FELIS-
BINA DE LAZARO sendo filho(a) de 
JAYME ANTONIO INVERNIZZI e PAU-
LA MARCHI. deixa filho(s): GERSON 
53, REGINALDO 50., Falecido em: 
06/05/2021, e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 07/05/2021. 

26. EDNA ALVES DA SILVA DE CAR-
VALHO com 56 anos , Casado (a) 
com JOAQUIM MOTA DE CARVALHO 
sendo filho(a) de JOAQUIM ALVES DA 
SILVA e PIERINA RAMPAZZO DA SIL-
VA. deixa filho(s): EMERSON 34, Fale-
cido em: 07/05/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 08/05/2021. 

27. ARACY CORREA DE MELLO com 
82 anos , Era Viúvo(a) de ANTONIO 
CORRÊA DE MELLO sendo filho(a) de 
FRANCELINO CORREA e ANGELINA 
ALVES. deixa filho(s): MARCIO, MAR-
LI, MARLENE, MILTON, FERNANDA, 
FERNANDO, MARCOS (MAIORES), 
Falecido em: 07/05/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
08/05/2021. 

28. ATALIBA MARTINS DE ANDRADE 
com 70 anos , Casado (a) com JUCI-
NETE DOS SANTOS ANDRADE sen-
do filho(a) de LAZARO MARTINS DE 
ANDRADE e APARECIDA VERGILIA 
DE ANDRADE. deixa filho(s): CLE-
BER, IVONETE, CLEITON ( MAIORES 
), Falecido em: 07/05/2021, e sepulta-

do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
08/05/2021. 

29. PAULO STRIULLI com 77 anos , 
Casado (a) com IRACEMA BENEDI-
TA STRIULLI sendo filho(a) de JOSE 
STRIULLI e TERESA STRIULLI. deixa 
filho(s): JULIANO (MAIOR), Falecido 
em: 07/05/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 08/05/2021. 

30. MOACIR CRAVO TEIXEIRA com 
62 anos , Casado (a) com CRISTINA 
MARCIA GONÇALVES sendo filho(a) 
de ANTONIO ANANIAS TEIXEIRA e 
MARIA THEREZA CRAVO TEIXEIRA. 
deixa filho(s): LUANA(34), PAULO 
(33), Falecido em: 07/05/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
08/05/2021. 

31. JOSE CARLOS FERREIRA com 
53 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE LUCIO FERREIRA e TE-
REZA  BARBOSA FERREIRA. deixa 
filho(s): JOÃO VITOR 17, Falecido em: 
08/05/2021, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 08/05/2021. 

32. APARECIDO DE ALMEIDA com 
86 anos , Casado (a) com ALICE DA 
SILVA ALMEIDA sendo filho(a) de 
LAZARO CANDIDO DE ALMEIDA e 
CONCEIÇÃO GARCIA GOULART. 
deixa filho(s): FLAVIO 60, MARA LU-
CIA 57, Falecido em: 08/05/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 09/05/2021. 

33. JOÃO CARLOS ROMAGNOLI com 
71 anos , Casado (a) com FRANCES 
LINA LUIZE ROMAGNOLI sendo 
filho(a) de ROMULO ROMAGNOLI 
e CATARINA MOLFI ROMAGNOLI. 
deixa filho(s): NATALIA 44, DIEGO 
38, Falecido em: 08/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
09/05/2021. 

34. ANESIA APARECIDA CAPELLARO 

LACERDA com 53 anos , Casado (a) 
com FLAVIO LACERDA sendo filho(a) 
de JOÃO CAPELLARO e ISABEL MO-
REIRA CAPELLARO. deixa filho(s): 
FLAVIA30, FLAVIO 24, LARISSA 21, 
JOÃO 14, Falecido em: 08/05/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 09/05/2021. 

35. NEUSA MARQUES CARNEIRO 
com 81 anos , Era Separado(a) de 
CLEO CID CARNEIRO sendo filho(a) 
de EMIRIGO ANGELINI MARQUES 
e BENEDITA ROSSI MARQUES. 
deixa filho(s): RENATO, MARIA FER-
NANDA ( MAIORES ), Falecido em: 
08/05/2021, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 09/05/2021. 

36. IOLANDA PAES MACIEL com 
80 anos , Casado (a) com MANOEL 
RODRIGUES MACIEL sendo filho(a) 
de JOSÉ PAES DE ANDRADE e MA-
RIANA GUTIERRES. deixa filho(s): 
MARCIA 51, MARCELO 50, MARCOS 
47., Falecido em: 09/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
10/05/2021. 

37. JUSCELINO SOARES MALTO 
com 41 anos , Casado (a) com IZABEL 
APARECIDA MOREIRA FERREIRA 
MALTO sendo filho(a) de JOSÉ SO-
ARES MALTO e LUCINDA JOSÉ DE 
OLIVEIRA MALTO. deixa filho(s): IZA-
BELLA 06, Falecido em: 09/05/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 10/05/2021. 

38. MARIA DE LOURDES MUSSATO 
FERREIRA com 70 anos , Casado (a) 
com ANTONIO MACHADO FERREIRA 
sendo filho(a) de DIONISIO MUSSATO 
e LUIZA CALSINONE MUSSATO. dei-
xa filho(s): ALINE 40, MARCOS 36, Fa-
lecido em: 10/05/2021, e sepultado(a) 
no CEMIT. DE CONGONHAS- SÃO 
PAULO SP aos 10/05/2021. 

39. PEDRO MARCELINO NETO com 

58 anos , Era Divorciado(a)  sendo 
filho(a) de OSVALDO ALVES DOS 
SANTOS e MARIA DE LOURDES DA 
SILVA. deixa filho(s): LILIAN, LEILA, 
BRUNA, LARISSA, OSVALDO ( MAIO-
RES )., Falecido em: 10/05/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 11/05/2021. 

40. ELIANA SETANI PUGLIESE com 
68 anos , Casado (a) com ALEXAN-
DRE VANDERLEI PUGLIESE sendo 
filho(a) de OSWALDO REIS SETANI 
e IDA TOLEDO SETANI. deixa filho(s): 
FELICIA 44, GABRIELA 43, MARI-
LIA 40, ISADORA 39., Falecido em: 
10/05/2021, e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 10/05/2021. 

41. IRINÉIA MARIA DE CARVALHO 
com 92 anos , Era Viúvo(a) de JOSE 
PEDRO DE CARVALHO sendo filho(a) 
de OZORIO AUGUSTO DE MORAIS 
e MADALENA JUSTINA DE SOUZA. 
deixa filho(s): MARIA, ANTONIO, 
JOÃO, LUZINETE, IVETE, SERGIO, 
HELENA. (  MAIORES ), Falecido em: 
10/05/2021, e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 11/05/2021. 

42. PEDRO BISOGNI com 73 anos , 
Casado (a) com ROSMARY AMS BI-
SOGNI  sendo filho(a) de ANGELO BI-
SOGNI e GISA BUSSOTTI BISOGNI. 
deixa filho(s): ALESSANDRO, FABIO, 
BERLIAN (TODOS MAIORES), Faleci-
do em: 10/05/2021, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 11/05/2021. 

43. VALDENICE DAS VIRGENS PENA 
ROCHA com 58 anos , Era Viúvo(a) de 
CLEMENTE MOREIRA ROCHA sendo 
filho(a) de JOSE GONÇALVES PENA 
PRIMO e ANAIR MARTA PENA. deixa 
filho(s): ARI (35), LUCIMARA (25)., 
Falecido em: 10/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/05/2021. 

44. ANTONIO PINHEIRO FILHO com 

85 anos , Casado (a) com ANGE-
LINA LOPES PINHEIRO sendo 
filho(a) de ANTONIO PINHEIRO 
DE GÕES e TARGILIA PORTES. 
deixa filho(s): MARA REGINA 58, 
Falecido em: 11/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
11/05/2021. 

45. LASARO SIMÃO DO NASCI-
MENTO com 76 anos , Casado 
(a) com MARIA ALICE DO NASCI-
MENTO sendo filho(a) de OLIMPIO 
SIMÃO DO NASCIMENTO e LU-
SIA AMANCIO DE JESUS. deixa 
filho(s): SONIA 52 ,SILVIO 51., 
Falecido em: 11/05/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
11/05/2021. 

46. OLGA QUERINO DOMINGUES 
com 88 anos , Era Viúvo(a) de BE-
NIGNO DOMINGUES sendo filho(a) 
de RAUL QUERINO e MARIA BAR-
RACA. deixa filho(s): JOSE, MARIA, 
CARLOS, SONIA, PAULO, NOR-
BERTO, ( MAIORES ), Falecido em: 
11/05/2021, e sepultado(a) no CAN-
DELARIA aos 11/05/2021. 

47. EDUARDO FURTUOSO BAR-
BOSA com 52 anos , Casado (a) 
com ELISANGELA VIEIRA FURTU-
OSO BARBOSA  sendo filho(a) de  
NEUSA FURTUOSO BARBOSA. 
deixa filho(s): ENRICO 07, Fale-
cido em: 11/05/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
12/05/2021. 

48. SERGIO APARECIDO ANTO-
NIO com 54 anos , Casado (a) com 
MARIA DE CONCEIÇÃO OLIVEIRA 
DOS SANTOS sendo filho(a) de 
JOSUE ANTONIO e CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS ANTONIO. deixa 
filho(s): LEANDRO 29, GISELE 
24, ISABELA 22, Falecido em: 
11/05/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 12/05/2021
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