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Doação de sangue em 
Indaiatuba tem queda 
durante o 1º trimestre

P. A7

A campanha de doação 
de sangue, realizada em 
Indaiatuba sempre no últi-
mo sábado do mês, numa 
parceria entre Fiec e o 
Hemocentro da Unicamp, 
vem registrando queda 
tanto de doadores quanto 
de bolsas de sangue co-
letadas. Os números são 
do primeiro trimestre de 
2021, comparado com o 
mesmo período dos anos 
anteriores. De acordo com 
dados do Hemocentro, 
o número de bolsas de 
sangue coletadas no pri-
meiro trimestre deste ano, 
comparado com o mesmo 
período em 2019, caiu 
6,37%. No comparativo 
com 2020, quando a pan-
demia já havia começado, 
a baixa foi de 1,4%.

TRABALHOAUTO
Profissionais se reinventam 
para driblar o desemprego

Vendas de carros seminovos 
e usados registram aumento

LDO

A3 PAULISTA

Perdi o emprego e agora? Essa foi a pergunta que 
milhares de pessoas fizeram ao longo de 2020. Não 
é para menos: o primeiro ano da pandemia provocou 
uma redução do número de empregos formais em 14 
das 27 unidades da Federação.

Por conta da crise gerada pela pandemia, a participação 
das vendas de carros seminovos e usados atingiu 83% do 
mercado total do setor em 2020, segundo levantamento da 
consultoria Jato Dynamics para o Grupo Estado.

A Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Indaiatuba 
vai fazer, nesta sexta-feira (21), a partir das 9h, uma 
apresentação online da LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias) para 2022.

O CRA (Centro de Reabilitação de Animais), órgão 
criado pela Prefeitura de Indaiatuba em 2009 para 
promover a castração gratuita de cães e gatos, realizou 
40.968 procedimentos ao longo dos seus 12 anos de 
existência.

Fazenda apresentará diretrizes 
para o orçamento de 2022 

Primavera bate o Desportivo
Brasil no Gigante da Vila 
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PETS
Centro de Reabilitação 
castrou 40,9 mil animais 

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA
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Após quatro jogos sem vitória – três empates e uma derrota –, o 
Esporte Clube Primavera voltou a vencer na Série A3 do Campe-
onato Paulista. Na tarde desta quinta-feira (20), no Gigante da Vila 
em Indaiatuba, o Tricolor bateu o Desportivo Brasil pelo placar de 
1 x 0, com gol contra marcado pelo zagueiro Leonan. P. A17



Artigo

Previsão do Tempo

A2

Há bons motivos para se comemorar o Dia da Indústria, 25 de maio, em Indaiatuba e nas 11 outras cidades integran-
tes da Diretoria Regional do CIESP, pois constituem hoje um grande polo do setor, com empresas de todos os portes nos 
segmentos metalúrgico, automotivo, químico, informática, telecomunicação e vestuário. Além disso, segundo informações 
da Fundação Seade – Sistema Estadual de Análise de Dados, a atividade emprega 33,85% dos trabalhadores com vínculo 
formal na cidade-sede, paga salário médio de R$ 4.623,07, acima de todos os demais ramos, e contribui com 38,11% do 
Valor Adicionado local.

Os números de Indaiatuba e região mostram o quanto é prioritário trabalhar pelo fortalecimento e maior competitivida-
de da indústria. É uma agenda muito relevante para o País, pois as nações que conseguiram dobrar sua renda média num pe-
ríodo de apenas 15 anos foram aquelas que elevaram a participação do setor a um patamar acima de 20% do PIB. Por isso, 
precisamos vencer as barreiras que continuam dificultando seu avanço, como o atraso do marco legal, insegurança jurídica, 
burocracia, impostos exagerados, baixa disponibilidade de crédito e todos os fatores referentes ao chamado “Custo Brasil”. 

Não podemos mais perder tempo. Na década recém-terminada, de 2011 a 2020, o mundo cresceu 30% e o Brasil, ape-
nas 3%. Por isso, teremos de realizar em plena crise da Covid-19 o que negligenciamos há muitos anos, a começar pelas 
reformas estruturais, principalmente a tributária e administrativa, e adoção de uma eficaz política industrial, para que o setor 
tracione o desenvolvimento nacional. 

Os números são incontestáveis quanto ao significado da indústria: apesar de representar 11% do PIB, responde por mais 
da metade das exportações de bens, 69,2% do investimento empresarial em P&D, 33% da arrecadação de tributos federais, 
25% do total nacional de impostos e 31,2% da arrecadação previdenciária patronal; emprega 20,4% dos trabalhadores bra-
sileiros; e é a atividade que mais promove a difusão de tecnologia e produtividade, segundo dados do IBGE. 

Porém, o setor enfrenta grave perda de competitividade. Estudo do Movimento Brasil Competitivo (MBC) revelou 
que produzir no Brasil custa anualmente R$ 1,5 trilhão a mais, cerca de 22% de nosso PIB, do que na média dos países 
membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Precisamos reagir de imediato, 
inclusive mobilizando as empresas, por meio de nossas entidades de classe no Estado de São Paulo – o CIESP e a FIESP 
–, para influenciar a modernização das leis que regem a economia e a adoção de uma política industrial eficaz e duradoura. 
Isso é decisivo para o Brasil crescer de modo sustentável, promover aumento e melhor distribuição da renda e alcançar um 
patamar mais elevado de desenvolvimento.

Também é fundamental capacitar os recursos humanos atuais e as futuras gerações para as mudanças em curso e o ad-
vento da inteligência artificial, internet das coisas, robotização, machine learning e digitalização da economia, cujo advento 
foi acelerado pela pandemia. Nesse aspecto, a educação, ainda precária no Brasil, tem missão relevante, fator que demons-
tra o significado do Sesi-SP e do Senai-SP, vinculados à FIESP, exemplos de excelência no ensino, que prestam serviços 
inestimáveis aos industriários, suas famílias e a toda a sociedade.      

Os desafios são muitos. Porém, os industriais são resilientes, capazes de superar adversidades e têm demonstrado muita 
competência para manter suas empresas vivas e gerar empregos em cenários desfavoráveis. Por isso, apesar das dificulda-
des atuais e da grave crise relativa à pandemia, celebramos este Dia da Indústria com esperança e a certeza de que o setor, 
como ocorre em Indaiatuba e região, será protagonista de um novo e próspero Brasil. 

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 grande volume das águas está concentrado na 
região Norte, exatamente a menos habitada. Já o semiári-
do e o sertão nordestino sempre estiveram associados aos 
cenários tórridos da seca que castigam a população.

Nos últimos anos, alterações no regime de chuva le-
varam 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 ordem 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 
estiagem que o Sudeste vem sofrendo é importante que os 
municípios iniciem campanhas de conscientização junto 
a população, incentivando o uso consciente da água como 
não lavar calçadas com mangueiras, fechar a torneira ao 
escovar os dentes, reaproveitar a água da lavagem de rou-
pa entre outras atitudes.

A responsabilidade é de cada um de nós!

I de Indaiatuba, I de indústria!

Receitas do  Lopes

Ingredientes 
Recheio
2 tablete(s) de fermento biológico 

fresco 1 colher(es) de café de sal 2 co-
lher(es) de sopa de açúcar Óleo e farinha 
de trigo para untar e enfarinhar à vontade 
1 gema batida para pincelar 1/2 xícara(s) 
de chá de queijo parmesão ralado para 
polvilhar por cima da massa Conversor 
de medidas Modo de preparo Recheio Em 
uma panela, adicione a calabresa ralada e 
deixe fritar. 

2 linguiças do tipo calabresa raladas
2 cebolas bem picadas
1/2 xícara(s) de chá de cebolinha 

verde
2 xícara(s) de chá de requeijão

Massa e Montagem
4 e 1/2 xícara(s) de chá de farinha de 

trigo
1 ovo
1 xícara(s) de chá de óleo
1/2 colher(es) de chá de água morna
1 xícara(s) de chá de leite morno 
2 tablete(s) de fermento biológico 

fresco 
1 colher(es) de café de sal
 2 colher(es) de sopa de açúcar 
Óleo e farinha de trigo para untar e 

enfarinhar à vontade 
1 gema batida para pincelar 
1/2 xícara(s) de chá de queijo par-

mesão ralado para polvilhar por cima da 
massa

Modo de preparo
Recheio 
Em uma panela, adicione a calabresa 

ralada e deixe fritar. Acrescente a cebola e 
refogue até ela ficar transparente. Misture 
a cebolinha verde e reserve. 

Massa e montagem 
Coloque no bowl da batedeira o fer-

mento, açúcar, o leite e a água mornos, sal, 
o óleo, o ovo e misture primeiro levemente 
com um fouet. Em seguida, utilize a bate-
deira com o gancho (massa extra pesada) 
para bater a massa em potência média até 
ficar homogêneo. Acrescente a farinha aos 
poucos, até perceber que a massa começa 
a desgrudar. Quando a massa estiver des-
grudando da tigela, retire da batedeira e 
termine de amassar na mão, adicionando 
a farinha de trigo até desgrudar completa-
mente. Se necessário adicione mais farinha 
que o indicado. Cubra com um pano e 
deixe descansar por 2 horas ou até dobrar 
de volume. 

Montagem 
Divida a massa em duas partes. Abra 

uma delas com um rolo em uma superfície 
enfarinhada até ficar fina, se possível em 
formato de triângulo. Espalhe o requeijão 
e por cima distribua o recheio de calabresa. 
Enrole a massa da parte mais larga para 
a parte final do triângulo. Feche as extre-
midades e coloque em uma forma de pão 
untada e enfarinhada. Cubra e deixe des-
cansar por mais 40 minutos. Pincele com a 
gema e polvilhe o queijo parmesão. Leve ao 
forno preaquecido por aproximadamente 
40 minutos. Deixe amornar e sirva. 

21/05 - Sexta-feira 23/05 - Domingo22/05 - Sábado 24/05 - Segunda

Mínima: 16°
Máxima: 30°

Mínima: 19°
Máxima: 28°

Mínima: 18°
Máxima: 27°

Mínima: 16°
Máxima: 26°

Etecs e Fatecs têm consultoria 
para IRPF nos próximos dias

Covid-19: 10 milhões de 
paulistas receberam 1ª dose

Ainda dá tempo de solicitar uma consultoria em Escolas Técnicas 
(Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais para a elabo-
ração da declaração do Imposto de Renda. Professores e estudantes 
estão auxiliando gratuitamente quem encontra dificuldades nessa 
tarefa. Os atendimentos são realizados de forma remota, 
visando respeitar o distanciamento social necessário 
para a preservação da saúde das pessoas durante 
a pandemia. Conheça as Etecs e Fatecs que 
oferecem o serviço através do portal https://
www.cps.sp.gov.br/

O Estado de São Paulo atingiu nesta quarta-feira (19) a marca 
de mais de 10 milhões de pessoas imunizadas com a primeira dose 
de vacina de Covid-19. Segundo dados do IBGE, este número 
corresponde a 21,65% da população de todo o estado. No total, 

cerca de 15,2 milhões de doses já foram aplicadas nos 
645 municípios do estado, sendo 10.021.876 doses 

em primeira dose e 5.172.472 em segunda dose, 
segundo dados do Vacinômetro de 19h01. 

São Paulo é o estado que mais vacina.

Confiança dos 
empresários do 
comércio cai 
1,2% em maio

Governo pede a 
embaixador chinês 

ajuda para o IFA

Apesar da expectativa positiva com 
as vendas de Dia das Mães, a confiança 
do empresário do comércio caiu em maio em 
relação ao mês anterior. O Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio (Icec) teve redução de 1,2%, 
atingindo 91,3 pontos. Assim, o índice aparece na zona de 
insatisfação (abaixo de 100 pontos) pela segunda vez con-
secutiva.   A apuração é mensal e feita pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),

O Governador João Doria pediu nesta 
quinta-feira (20) ao embaixador da China no 

Brasil, Yang Wanming, que auxilie para evitar 
atrasos na liberação do IFA (Insumo Farmacêutico 

Ativo) para a produção da vacina do Butantan contra a COV-
ID-19. A próxima entrega, com 3 mil litros do produto, está 
prevista para terça-feira (25). O Governador propôs ainda que a 
compra de vacinas chinesas que estão em aprovação pela Anvisa 
seja feita pelo Fórum dos Governadores,

*Rafael Cervone é vice-presidente da Fiesp/Ciesp (Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo). 

Pão recheado com calabresa e requeijão



Para lojistas de Indaiatuba houve apenas uma migração, que não reflete em aumento de vendas

Crise da pandemia ‘empurrou’ clientes 
para a compra de veículos seminovos 

ISTOCK/MAPA

Por conta da crise 
gerada pela pan-
demia, a partici-

pação das vendas de car-
ros seminovos e usados 
atingiu 83% do mercado 
total do setor em 2020, 
segundo levantamento 
da consultoria Jato Dy-
namics para o Grupo 
Estado.

Isto significa um 
aumento de vendas da 
ordem de 80% em 2020 
sobre o ano anterior 
de 2019. No mercado 
nacional, em número 
de unidades foram 11,4 
milhões de carros ven-
didos no segmento de 
seminovos e usados. 

Mas Admar Martini 
Júnior, sócio-proprie-
tário da Martini Veícu-
los, uma das maiores 
revendas de Indaiatuba, 
não vê crescimento de 
vendas. Para ele, houve 
apenas uma migração 
de clientes do carro zero 
para os seminovos.

No início da pande-
mia, com as montadoras 
e as grandes conces-
sionárias fechadas, o 
mercado se abasteceu 
dos estoques. A partir 
da reabertura gradual, 
a demanda reprimida 
explodiu e começaram 
a faltar veículos.

“A crise gerada pela 
falta de carros zero qui-
lômetro criou mais de-
manda para os semino-
vos e eles ficaram raros 
também. Então falar em 
aumento de vendas fica 
difícil, porque falta mer-
cadoria, mas o preço, 
isto sim, subiu”.

Para ele, um cliente 
que tinha intenção de 
comprar um carro novo 
de R$ 80 mil a R$ 100 
mil e não encontrou, foi 
para os seminovos, onde 
se surpreendeu com um 
carro mais luxuoso e 

com documentação e 
garantias.

Em outras revendas 
grandes como a JL & 
Visconde Veículos e a 
Lopes Automóveis, a 
situação é semelhante 
à da Martini. O preço 
médio dos veículos zero 
quilômetro subiu 30% 
nos últimos 18 meses. O 
de seminovos 55%.

Crise antiga
Admar Martini Jú-

nior, da Martini, reclama 
de uma crise antiga. “Em 
2015, as vendas melho-

No mercado nacional, em número de unidades vendidas durante o ano passado,foram 11,4 milhões de carros no segmento de seminovos e usados

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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raram e começávamos a 
respirar em 2018 e 2019, 
mas aí veio a pandemia e 
vimos as coisas ficarem 
mais difíceis novamen-
te”, diz Admar.

Para os empresários 
das cerca de 80 revendas 
existentes em Indaiatuba 
entre grandes, médias e 
pequenas, além da crise 
antiga, o governador 
João Dória (PSDB) deu 
um golpe de miseri-
córdia em 2020 com o 
aumento do ICMS.

“Estou há 27 anos 
no mercado e nunca vi 

algo assim”, lamenta 
Admar. Os empresários 
afirmam que o aumento 
foi abusivo e devasta-
dor. Além de atingir o 
valor integral da nota e 
não o lucro. “Ficamos 
sem parâmetro”.

Outra queixa, que 
é mais severa para as 
pequenas revendas, é a 
falta de financiamentos. 
Os bancos reduziram 
as linhas de crédito, se-
gundo os empresários 
por receio da crise. Os 
problemas geraram pelo 
menos 80 demissões.

Quem teve uma atua-
ção mais forte na internet 
como o empresário Cauê 
Verrillo Lopes, da Lopes 
Automóveis, conseguiu 
melhorar as suas vendas, 
mas isto não refletiu em 
lucro maior devido ao 
aumento de insumos.

“Subiu mão de obra, 
peças e os próprios car-
ros com a situação de 
maior procura. De qual-
quer forma, registramos 
uma melhora de 20% a 
30% com as ações na 
internet e na adaptação 
à nova realidade”, diz.



FOTOS: DIVULGAÇÃO

Disputa no Ciesp expõe crise interna 
da Fiesp e divide o poder na indústria

A eleição para es-
colha do novo 
comando do 

Ciesp (Centro das Indús-
trias do Estado de São 
Paulo), que ocorre no dia 
5 de julho deste ano, ex-
põe uma crise interna da 
Fiesp e divide o poder na 
indústria paulista depois 
de 17 anos.

É que nesse período 
o empresário Paulo Skaf 
se reelegeu quatro vezes 
sem nunca ter uma cha-
pa concorrente. Mas a 
situação mudou com o 
impedimento do estatuto 
da entidade de uma nova 
reeleição, o que fez sur-
gir a oposição.

Diante disso, os alia-
dos de Skaf decidiram 
lançar chapas diferen-
tes para o comando da 
Fiesp e do Ciesp a fim 
de garantir sucesso na 
eleição. Na Fiesp, deu 
certo, pois a chapa de 
oposição não conseguiu 

o registro a tempo para 
concorrer.

Mas no Ciesp, o can-
didato de Skaf, Rafael 
Cervone, terá de en-
frentar o opositor José 
Ricardo Roriz Coelho. 
O novo presidente da 
Fiesp deverá ser Josué 
Gomes da Silva, dono 
da Coteminas, que deve-

Rafael Cervone é o candidato apoiado por Skaf Rafael 
Cervone é o candidato da situação José Ricardo Roriz Coelho, candidato da oposição

Depois de 17 anos sem concorrência, entidade enfrenta eleição com duas chapas e acusações da oposição

rá ser aclamado também 
no dia 5.

Se a oposição vencer 
no Ciesp, o comando 
das principais entida-
des representativas da 
indústria paulista esta-
rá em conflito, já que o 
dono da Coteminas é da 
situação e segue o mes-
mo discurso do atual 

presidente da Fiesp.
Rafael Cervone afir-

ma que Roriz está fazen-
do campanha, mas ele 
está e sempre esteve na 
mesma chapa de Skaf. O 
candidato do atual presi-
dente nega todas as acu-
sações feitas pelo oposi-
tor e diz que ele deveria 
ter memória.

A eleição na Fiesp é 
indireta: votam os 131 
delegados de sindicatos 
ligados à entidade. Já no 
Ciesp, o pleito é direto, 
ou seja, votam represen-
tantes de todas as em-
presas associadas. Hoje 
são 6,5 mil empresas 
aptas a votar. 

Protagonismo
A bandeira principal 

do candidato de oposi-
ção, José Ricardo Roriz, 
é devolver à indústria 
paulista o protagonismo 
que ela teria perdido du-
rante a gestão de Paulo 
Skaf, a quem ele acusa 
de ser personalista para 
obter  candidaturas polí-
ticas.

“Skaf perdeu três 
eleições e a indústria foi 
prejudicada com isso. De 
2004 a 2020, a indústria 
como um todo saiu de 
25,3% para 16,2%. Já a 
participação da indús-
tria no emprego estadu-
al caiu de 21,8% para 

16,6%”, diz Roriz.
Ele fala em programa 

que aborda a indústria 
4.0, internet das coisas, 
economia circular e de 
baixo carbono, robotiza-
ção e comunicação 5G, 
com cidades inteligentes 
e nova postura frente à 
mudança de comando 
nos Estados Unidos.

Cinco pilares
Rafael Cervone apos-

ta na vitória com um pro-
grama baseado em cinco 
pilares, os 5 Gs; com 
uma renovação (a cha-
pa de 134 posições tem 
72 novos componentes) 
e com inclusão: 17% da 
chapa é de mulheres e de 
jovens empresários.

“O primeiro G é de gen-
te. As pessoas que fazem a 
diferença. Precisamos pen-
sar nos 20 milhões de de-
sempregados. O segundo 
G é de Gestão. Falamos de 
empresas e entidades. Pre-
cisamos maximizar, pulve-
rizar e empoderar”, diz.

Na plataforma, o ter-
ceiro G é de Governança. 
Destaca a responsabilida-
de social e ambiental. O 
quarto G é de Globaliza-
ção. “Precisamos ter vias 
alternativas para a nossa 
exportação e importação”. 
O último G é de Gosto 
de mudança. Ênfase por 
quem não se acomoda.

Samosa de queijo 
Brie com Geleia de pi-
menta 

 
Ingredientes 

• 300g Massa Filo
• 250g de queijo brie 
• 100g de manteiga 
• 100g de ricota 
• Geleia de pimenta 
 
Modo de preparo
Processe os dois queijos 

até formar uma massa ho-
mogênea;

 
Em uma panela derreta 

a manteiga, abra  a massa 
filo na bancada de trabalho, 
corte-a em quadrados de 
8x8 e passe manteiga nos 

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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

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

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

ANDRÉ CHACHÁ

pedaços com ajuda do pincel;
 
Faça camadas sobrepon-

do 6 folhas da massa e re-
cheias com a pasta de queijo;

 
Feche-as no formato trian-

gular ou quadrado e leve ao 
forno pré aquecido a 170ºC;

 Asse até que a massa 
fique dourada e sirva com a 
geleia de pimenta!

 
Bonappetit!
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ELOY DE OLIVEIRA
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Saída para o desemprego levou a descobertas em novas atividades, que se tornaram a ocupação principal

Perdi o emprego e 
agora?

Essa foi a per-
gunta que milhares de 
pessoas fizeram ao longo 
de 2020.

Não é para menos: o 
primeiro ano da pandemia 
provocou uma redução 
do número de empregos 
formais em 14 das 27 uni-
dades da Federação.

O número total de de-
sempregados saltou de 
11,9 milhões em janeiro 
de 2020 para 14,4 milhões 
em fevereiro deste ano. 
A redução ocorreu tanto 
por demissão quanto por 
fechamento de postos de 
trabalho.

Rick Ueda foi uma das 
vítimas. Ele trabalhava 
como fotógrafo de grandes 
eventos corporativos. Vi-
via de fotos para empresas 
como DHL, Unilever, 
John Deere e Flex. Uma 
longa experiência de 25 
anos.

“Cara, eu não sabia o 
que fazer quando tudo isso 
mudou. Tenho 48 anos 
e não encontro mercado 
de trabalho fácil. Só que 
sustento uma filha de 17. 
Não podia ficar desempre-
gado”, diz.

Quando se está com 
problemas, se desabafa. 
Rick fez isto com um ami-
go, Welber Wolk, dono 
do Santo Mosto, um bar-
zinho que funciona na rua 
Ademar de Barros, 2.064, 
centro de Indaiatuba, e 
recebeu como contrapar-

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressão@maisexpressao.com.br

Profissionais se reinventam para 
driblar dificuldades da pandemia

tida um convite. Ele seria 
o chef de cozinha do bar.

Isto porque, além de fo-
tógrafo profissional, Rick 
já gostava de gastronomia 
e coquetelaria. “A proposta 
caiu como uma luva. Eu 
sempre cozinhei em casa 
e também sabia fazer drin-
ques. Comecei lá em agos-
to de 2020”, comemora.

A parceria deu tão certo 
que o bar mudou a ativida-
de típica noturna e desde 
março passou a oferecer 
almoço. Então de dia, Rick 
cuida da cozinha e de noite 
prepara drinques especiais.

A sua especialidade 
são carnes nobres: bife de 

ancho, filé mignon e copa 
de lombo. O bar serve 30 
refeições por dia.

“O salário é bem menor 
que o de fotógrafo, mas es-
tou tão feliz que não quero 
voltar à profissão antiga: 
agora vou me aprofundar 
nisso”.

Outra que mudou de 
área por causa dos proble-
mas causados pela pan-
demia foi Renata Pavan 
Moreno. Ela fez direito e 
atuava na área jurídico-ad-
ministrativa. O pai também 
é advogado. Mas ficou sem 
emprego.

“Como eu adoro barras 
de access, resolvi investir 

Rick Ueda antes fotógrafo, hoje é chefe de cozinha e um de seus drinques 

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

nessa área e montei um 
espaço para atendimento 
com a terapia holística”, 
diz.

 O espaço se chama 
Renascer Terapias Holísti-
cas em Barras de Access e 
funciona na rua Xavantes, 
260, na Vila Maria, com 
atendimento pelo telefone 
(19)98171-6785. 

Antes mesmo da pan-
demia, ela já trabalhava 
com as barras de access. A 
partir da decisão de traba-
lhar com isto, fez cursos e 
se especializou.

“Agora ajudo as pes-
soas a reduzir o estresse e 
se reorganizarem. Temos 
tido uma procura muito 
grande. A pandemia afetou 
todo mundo. As pessoas 
chegam muito tensas, ner-
vosas. Depois saem leves 
e muito animadas com o 
tratamento”.

As barras fazem parte 
de uma terapia corporal 
criada em 1990 por Gary 
Douglas.

A técnica consiste em 
mapear 32 pontos energé-
ticos na região da cabeça 
que possuem conexão com 
diferentes aspectos da vida. 

“As barras de access 
são uma forma de ‘deletar’ 
crenças, ideias e atitudes 
que podem interferir na 
vida da pessoa e dessa for-
ma podemos abrir novas 
possibilidades e oportuni-
dades”, diz.

Os principais pontos de 
ação da terapia são: cons-
ciência, cura, tristeza, con-
trole, criatividade, alegria, 
sexualidade e dinheiro.

Renata afirma que são 

necessárias pelo menos 
dez sessões para que o efei-
to seja significativo, mas é 
possível fazer menos. 

Cada sessão custa entre 
R$ 100 e R$ 300, confor-
me o pacote fechado com 
o cliente.

A terapia resolve pro-
blemas típicos do estresse. 
“Tive uma cliente que 
não dirigia havia três anos 
por medo. Depois de três 
meses de tratamento, ela 
voltou a dirigir novamen-
te”. Outra cliente do espaço 
não passava na prova da 
OAB por puro nervosis-
mo e com o tratamento 
resolveu.

Ao contrário do fotó-
grafo Rick Ueda, Renata 
admite que pode voltar a 
trabalhar no direito quan-
do as coisas melhorarem 
novamente, porque o ren-
dimento na profissão an-
tiga ainda é maior. Mas 
não deixará de praticar as 
barras de access, porque se 
encontrou com a profissão. 

“É uma atividade que 
faz bem a mim também”.

Renata Pavan Moreno investiu nas barras de access
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Campanha é realizada em parceria entre a Fiec e o Hemocentro da Unicamp, sempre no último sábado

A campanha de 
doação de san-
gue, realizada 

em Indaiatuba sempre 
no último sábado do 
mês, numa parceria en-
tre Fiec e o Hemocen-
tro da Unicamp, vem 
registrando queda tanto 
de doadores quanto de 
bolsas de sangue cole-
tadas. Os números são 
do primeiro trimestre de 
2021, comparado com o 
mesmo período dos anos 
anteriores.

De acordo com da-
dos do Hemocentro, o 
número de bolsas de 
sangue coletadas no pri-
meiro trimestre deste 
ano, comparado com 
o mesmo período em 
2019, caiu 6,37%. No 

JEAN MARTINS
d i g i t a l @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Doação de sangue em Indaiatuba 
registra uma queda no 1º trimestre

comparativo com 2020, 
quando a pandemia já 
havia começado, a baixa 
foi de 1,4%.

Assim, nas campa-
nhas realizadas em In-
daiatuba no primeiro tri-
mestre, foram 439 bolsas 

de sangue em 2019, 417 
em 2020 e 411 bolsas 
este ano. 

A diferença também 
é observada quando o 
comparativo é feito a 
partir do número de do-
adores. A queda entre o 

No primeiro trimestre foram arrecadadas 411 bolsas, contra 417 em 2020

MAURICIO SANTALIESTRA

primeiro trimestre deste 
ano, com a mesma época 
em 2019, chega a quase 
10%. Na comparação 
com 2020, a baixa foi de 
apenas 0.39%.

Nos primeiros meses 
do ano compareceram 

para doar sangue, nas 
campanhas em Indaia-
tuba, 554 candidatos em 
2019, 506 no ano passa-
do e 504 este ano.  

Doador de medula 
Além de doação de 

sangue, a campanha ex-
terna em Indaiatuba tam-
bém realizada cadastro 
de doador de medula 
óssea. Entretanto, a ação 
não ocorre todos os me-
ses. O motivo, segundo 
o hemocentro, é que nem 
sempre há profissionais 
suficientes para realizar 
o procedimento.  

A informação de ter 
ou não o cadastro é divul-
gado apenas dias antes da 
campanha. No mês pas-
sado, por exemplo, o ser-
viço não foi oferecido. A 
previsão do Hemocentro 
é que também não ocorra 

na campanha de maio. 
Quando é confirma-

da, são realizados 100 
cadastros por campanha 
externa. Quem quiser se 
tornar doador de medula 
óssea deve comparecer à 
Fiec no dia e horários de 
campanha, sem a neces-
sidade de agendamento. 
O mesmo ocorre para 
cadastros no Hemocentro 
em Campinas, na Uni-
camp e no Hospital Dr. 
Mário Gatti. 

Nos últimos anos, o 
número de cadastros de 
doador de medula óssea 
aumentou. De janeiro 
a março deste ano fo-
ram 105 cadastros. No 
mesmo período no ano 
passado, por falta de pro-
fissional, não houve pro-
cedimento. Já em 2019 
foram 37 novos doadores 
de medula cadastrados. 
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A Secretaria da 
Fazenda  da 
Prefeitura de 

Indaiatuba vai fazer, 
nesta sexta-feira (21), 
a partir das 9h, uma 
apresentação online da 
LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias) para 
2022.

Fazenda apresentará diretrizes do
orçamento de 2022 em audiência 
Encontro será online e ocorre nesta sexta-feira (21) a partir do site da Câmara; cidadãos poderão apresentar perguntas e sugestões

DIVULGAÇÃO

A LDO é a base do 
planejamento econômi-
co-financeiro da Pre-
feitura, ao lado do PPA 
(Plano Plurianual) e da 
LOA (Lei Orçamen-
tária Anual), e projeta 
um orçamento de R$ 
1.369.484.000,00.

Cidadãos podem 
participar com pergun-
tas, comentários ou su-
gestões acessando o 

site da Câmara (https://
www.indaiatuba.sp.leg.
br/), onde também en-
contrarão o texto com-
pleto.

Requisito legal
O projeto enviado 

pelo prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) ficou em 
consulta interativa por 
meio do site da Prefei-
tura até o dia 10 deste 

mês, dando a oportuni-
dade de os cidadãos se 
manifestarem.

Na visão do presi-
dente da Câmara, Pepo 
Lepinsk (MDB), agora 
a audiência servirá para 
tirar as dúvidas que res-
taram após a consulta e 
que precisam de escla-
recimento maior.

Tanto a consulta 
quanto a audiência fa-

zem parte da legisla-
ção que rege a área 
orçamentária do mu-
nicípio, cujo objetivo 
é dar transparência à 
proposta para a cidade.

Os vereadores terão 
até 30 de junho para 
apresentar emendas e 
para votar as emen-
das e o projeto, que, se 
aprovado, seguirá para 
a Prefeitura preparar o 

orçamento de 2022.
Homenagem
Na sexta-feira (14), 

a Câmara fez uma con-
versa online com o 
arquiteto Ruy Ohtake 
como forma de homena-
geá-lo pela idealização 
do projeto de criação do 
Parque Ecológico.

Criado pela lei muni-
cipal 2.731/1991, o es-
paço completa 30 anos 
neste ano e é o maior 
patrimônio ambiental 
da cidade, represen-
tando perspectiva de 
vanguarda na época da 
criação.

Ruy Ohtake é um 
dos mais renomados 
arquitetos brasileiros. 
Pelo menos 300 obras 
em todo o mundo le-
vam a sua assinatura. É 
um expoente da escola 
paulista de arquitetura.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vereadores duranrte sessão que começou a analisar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias): prazo é até 30 de junho
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O Governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-fei-

ra (19) a prorrogação da 
fase de transição do Pla-
no São Paulo para todo 
o Estado até o dia 31 de 
maio. Já a partir do dia 
1º de junho, será dado 
início a uma nova fase de 
gestão da pandemia, com 
ampliação do horário de 
funcionamento dos esta-
belecimentos comerciais 
até às 22h e a testagem 
rápida de pessoas sinto-
máticas.

Até o dia 31, estabele-
cimentos comerciais, ga-
lerias e shoppings podem 
funcionar das 6h às 21h. 
O mesmo expediente 
é seguido por serviços 
como restaurantes e si-
milares, salões de beleza, 
barbearias, academias, 
clubes e espaços cul-
turais como cinemas, 
teatros e museus. A partir 
do dia 1º, o horário per-
mitido será das 6h às 22h.

Plano SP: Estado prorroga fase de transição 
até 31 de maio e inicia nova etapa em junho
O toque de recolher continua das 21h às 5h, assim como a recomendação de teletrabalho
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Governador anunciou o programa de testagem rápida de pessoas sintomáticas

Para evitar aglomera-
ções, a capacidade máxi-
ma de ocupação nos es-
tabelecimentos liberados 
será limitada em 40% a 
partir do dia 24.

O toque de recolher 
continua, das 21h às 5h, 
assim como a recomen-
dação de teletrabalho 
para atividades admi-

nistrativas não essen-
ciais e escalonamento 
de horários para entrada 
e saída de trabalhadores 
do comércio, serviços e 
indústrias.

A partir do dia 1º de 
junho será ampliado o 
horário de funcionamen-
to das atividades eco-
nômicas até às 22h e 

com o aumento de 60% 
de ocupação dos locais. 
Também continuam libe-
radas as celebrações in-
dividuais e coletivas em 
igrejas, templos e espa-
ços religiosos, desde que 
seguidos rigorosamente 
todos os protocolos de 
higiene e distanciamento 
social. Já o toque de re-

colher será das 22h às 5h.
“Estamos avançando, 

mas com cautela, com 
prudência e recomendan-
do às pessoas que conti-
nuem a usar máscara, a 
fazer distanciamento so-
cial, a fazer uso de álcool 
em gel e a lavar as mãos 
com frequência”, disse o 
Doria.

Testagem rápida
O Governador ainda 

anunciou que será iniciado 
um amplo programa de 
testagem rápida de pessoas 
sintomáticas em todos os 
municípios paulistas.

Segundo a Secretária 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Patricia Ellen, o 
modelo da testagem rápi-
da para sintomáticos foi 
recomendado pelo Centro 
de Contingência do coro-
navírus. “Hoje já temos 
disponível um novo mo-
delo de teste antígeno, que 
permite um trabalho de 
controle maior da pande-
mia e que é fundamental, 
já que houve tantos atrasos 
no cronograma nacional 
de vacinação”, disse ela.

“Toda a frente de tes-
tagem e monitoramento 
da transmissão vai incluir 
essa estratégia de distri-
buição de testes rápidos 
para prefeituras e metas de 
testagem. E os municípios 
deverão ter a estratégia de 
monitoramento de conta-
tos atualizada e a testagem 
em ambientes privados”.

Governo SP
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Centro de Reabilitação da Prefeitura 
castrou 40,9 mil animais em 12 anos

O CRA (Centro 
de Reabilita-
ção  de  Ani-

mais),  órgão criado 
pela Prefeitura de In-
daiatuba em 2009 para 
promover a castração 
gratuita de cães e gatos, 
realizou 40.968 pro-
cedimentos ao longo 
dos seus 12 anos de 
existência.

O número ainda está 
longe de atender a de-
manda, já que, fora os 
animais que têm casa e 
precisam da castração, 
a cada semana uma mé-
dia de 100 outros novos 
é deixada nas ruas e as 
ONGs de apoio estão 
todas superlotadas.  

Proprietários de ani-
mais, que estão em ca-
sas e têm um lugar para 
ficar, dizem que não 
levam para a castração, 
porque a fila de espera 
por um procedimento 
no CRA demora algo 
em torno de três meses 
em razão da estrutura 
atual.

Conscientização
Mas tanto o Con-

selho de Proteção e 
Defesa dos Animais, 
q u a n t o  a s  q u a t r o 
ONGs que fazem o 

resgate de animais e 
a que fiscaliza maus-
- t ratos ,  são unâni-
mes em afirmar que a 
castração é o melhor 
meio de controlar a 
população.

“Além dela, só a 
conscientização das 
pessoas que adotam 
animais para criar”, 
diz a presidente do 
Conselho, Elaine Ka-
tayama. Só que em 
relação a isso ela não 
tem tanta confiança 
quanto no trabalho 
realizado pela Prefei-
tura.

Os representantes 
das ONGs também 
apostam na castração. 

As entidades encami-
nham os animais que 
resgatam para o CRA 
a fim de que passem 
pelo processo. Mas os 

A castração é o melhor meio de controlar a população para reduzir ou eliminar os animais de rua

abandonos cresceram 
em 2020 na pandemia.

De acordo com o 
veterinário respon-
s á v e l  p e l o  C R A , 

Número ainda não atende a demanda, principalmente pela falta de conscientização sobre a importância do procedimento
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Adriano Mayoral, os 
benefícios da castra-
ção vão além do con-
trole da população. 
Nas fêmeas de cães, 

por exemplo, reduz 
em 99% o câncer de 
mama. Nas de gatos 
em até 60%.

Outro ganho é no 
comportamento. As 
fêmeas e os machos 
ficam mais dóceis, 
o que facilita o con-
vívio e a interação. 
Ainda aumentam a 
expectativa de vida e 
cessa os uivos, latidos 
e miados que são mais 
intensos durante o cio.

Nos machos, reduz 
cons ideravelmente 
(não há números re-
latados) os problemas 
com próstata e câncer 
de testículo, que po-
dem matar e evitam 
ainda fugas, demarca-
ção de território com 
urina e transmissão de 
doenças.

Iniciativas paralelas também ajudam a
controlar a população de cães e gatos

Os proprietários de 
animais que não querem 
enfrentar a fila de espera 
do CRA (Centro de Rea-
bilitação de Animais) da 
Prefeitura podem optar por 
clínicas particulares, onde 
o preço varia conforme 
tamanho, sexo e técnica 
usada.

Em média, o proprie-
tário se livra da fila para a 

castração gratuita desem-
bolsando algo em torno 
de R$ 120 a R$ 1 mil. 
Mas a grande maioria não 
ruma para as clínicas nem 
para o processo gratuito 
da Prefeitura por falta de 
consciência.

No CRA, além da cas-
tração, os proprietários po-
dem vacinar e microchipar 
os animais com as informa-

ções e a identificação dos 
donos. Desde 2017, o site 
da Prefeitura também pas-
sou a disponibilizar fotos 
de animais para adoção.

Indaiatuba tem ainda 
uma opção de castração 
para famílias de baixa ren-
da que não querem esperar 
a fila do CRA e não têm 
recursos para as clínicas 
particulares, onde o custo 

cai à metade, mas ainda 
existe uma espera de sete 
dias.

Trata-se do Projeto 
Castrar é Amar, criado em 
setembro de 2019 por Clei-
ton Moretto. Ele mantém 
uma página no facebook e 
atende pedidos pelo what-
sapp (19) 99375-9459. Na 
média consegue castrar 60 
animais por mês. 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br



Impostos atormentam a vida de todo brasileiro

CARGA TRIBUTÁRIA
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Por que devo me preocupar com o 
planejamento tributário sempre?

Essa pergunta cer-
tamente soa fa-
miliar aos ouvidos 

de muitos empresários e 
empreendedores.

A resposta parece 
muito simples e óbvia, 
porém muitos empre-
sários, pelo alto envol-
vimento e preocupação 
com as atividades ope-
racionais da empresa, 
não se dão conta de quão 
complexo é o sistema 
tributário brasileiro.

Pensando nisso, va-
mos entender quais são 
os três principais regimes 
de tributação existentes 
no Brasil.

Simples Nacional
Um dos regimes de 

tributação muito comen-
tado entre empresários é 
o simples nacional que, 
de simples, tem somente 
o nome. A ideia do legis-
lador ao criar esse regi-
me, foi simplificar para o 
empresário a maneira de 
efetuar o recolhimento, 
unindo uma diversidade 
de impostos em uma úni-
ca guia. Mas o que muitos 

O Impostômetro da 
Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP) 
alcançou nesta quarta-
-feira (19), às 7 horas e 53 
minutos, a marca de R$ 1 
trilhão em tributos arreca-
dados desde o primeiro 
dia do ano pelos gover-
nos federal, estaduais e 
municipais. Entraram na 
contabilidade impostos, 

não sabem é que a aplica-
bilidade e apuração não 
são tão simples assim. 

Primeiramente é im-
portante destacar que no 
próprio simples nacional 
existem cinco anexos, 
com diferentes alíquotas 
que, se não houver muita 
atenção, pode não re-
presentar o regime mais 
vantajoso para a empresa.

As atividades que re-
querem mais atenção 
nesse regime são as de 
serviços, já que os anexos 
I e II são aplicáveis às 
empresas com ativida-
des comercial e indus-
trial, respectivamente, 
enquanto os demais são 
aplicáveis às empresas do 
ramo de serviço, confor-
me a atividade exercida 
e nem sempre representa 
a forma mais vantajosa 
de apurar e recolher os 
impostos.

Lucro Presumido
Como o próprio nome 

diz, nesse regime de tri-
butação a legislação pre-
sume qual é o percentual 
de lucro da empresa, de 

taxas e contribuições, in-
cluindo as multas, juros e 
a correção monetária. No 
ano passado, esta marca 
só foi superada em 27 de 
junho. Em 2019, o país 
também arrecadou um 
pouco menos nesta época 
do que vem arrecadando 
até agora. Na ocasião o 
relógio do Impostômetro 
ultrapassou este montante 

acordo com a atividade 
exercida.

Aplicado o percentual 
de presunção, obtém-se a 
base de cálculo dos im-
postos, exclusivamente 
a CSLL – Contribuição 
Social sobre o Lucro Lí-
quido e o IPRJ – Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica.

Ao encontrar a base 
de cálculo, aplica-se a 
alíquota relativa a cada 
um dos impostos, encon-
trando, então, o valor dos 
impostos a pagar.

Mas é importante ficar 
atento, porque esses não 
são os únicos impostos 
incidentes sobre as ope-
rações dessas empresas.
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Há outros impostos, 
como o PIS – Programa 
de Integração Social, a 
COFINS – Contribuição 
para o Financiamento da 
Seguridade Social, o IPI 
– Imposto sobre Produtos 
Industrializados (exclusi-
vamente para empresas 
industriais ou equipara-
das), o ICMS – Imposto 
sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços, 
o ISS – Imposto Sobre 
Serviços, dentre outros.

Lucro Real
No lucro real a apura-

ção do IRPJ e da CSLL 
são apurados não mais 
com base em presunção, 

como ocorre no lucro 
presumido.

Nessa modalidade, 
são consideradas as re-
ceitas da organização e 
desse montante, deduzi-
das as despesas e então, 
sobre o resultado, são 
aplicadas as mesmas alí-
quotas utilizadas no lucro 
presumido.

Importante observar, 
no entanto, que nem todas 
as despesas podem ser 
utilizadas. Há despesas 
que são denominadas 
como não dedutíveis e 
estas não são considera-
das para encontrar a base 
de cálculo dos impostos.

Assim como no lucro 
presumido, esses não 
são os únicos impostos 
incidentes sobre a opera-
ção dessas empresas. Há 
também diversos outros, 
como os mencionados 
anteriormente.

Qual o melhor
regime?
Impossível responder 

essa pergunta de modo 
objetivo, sem conhecer 
a realidade vivenciada 

pela empresa, além de 
realizar um estudo mi-
nucioso.

É necessário avaliar 
uma série de variáveis, 
incluindo margem de 
lucro média, volume da 
folha de pagamento, mo-
mento de existência da 
empresa, investimentos, 
dentre outras.

Para utilizar a própria 
complexidade tributária 
a favor da sua empresa, 
é imprescindível que a 
sua contabilidade es-
teja sempre atualizada 
e o profissional dessa 
área apresente análises 
e simulações que possi-
bilitem tomar a melhor 
decisão.

Escrito por Perci-
val Nogueira de Matos, 
Advogado e Contador, 
especialista em Direi-
to Tributário, Direito 
Societário e Holding, 
Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho, 
sócio do escritório PNM 
Advocacia e do escritó-
rio contábil Harmonia 
Contabilidade.

Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos desde o dia 1º de janeiro

Porque essa é a melhor ferramenta para diminuir o gasto com impostos em qualquer situação 

em 24 de maio.
O índice, portanto, já 

aponta que os contribuin-
tes brasileiros devem pa-
gar mais dinheiro para os 
cofres públicos neste ano 
do que pagaram em 2020 
e, até mesmo, em 2019, 
época sem pandemia. Fo-
ram determinantes para 
o alcance dessa marca o 
aumento da inflação no 

período, comparada com 
as elevações de preços 
de produtos registradas 
anteriormente, a desva-
lorização do real frente ao 
dólar e o crescimento da 
economia em alguns seto-
res como os relacionados 
ao aumento das importa-
ções, à indústria, à saúde, 
aos grandes varejistas e 
ao comércio considerado 

não essencial. Houve 
também a elevação de 
compras online e pedidos 
delivery neste ano.

De 2016 a 2019, se-
gundo dados do IBPT 
(Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributa-
ção), os brasileiros tive-
ram de trabalhar 153 dias 
para pagar impostos. No 
ano passado, foram 151. 

Ou seja, apenas dois dias 
trabalhados a menos. 

“Várias prestações 
de serviços e o comércio 
estão sendo muito afe-
tados na pandemia, mas 
atividades que geram 
muitos impostos cresce-
ram bastante também”, 
disse Marcel Solimeo, 
economista-chefe da As-
sociação Comercial.



Evento reuniu famílias par um café da manhã que foi transmitido ao vivo pelo Youtube
DIVULGAÇÃO/COLÉGIO META

‘Um dia das mães para recordar’ 
marca a história do Colégio Meta

No último sábado, 
15 de maio, as 
famílias do Co-

légio Meta foram convi-
dadas a participar de um 
café da manhã diferente e 
muito especial. Esse café 
caprichado foi preparado 
em família, seguindo todas 
as dicas contidas em um 
flayer que acompanhou os 
presentes enviados para 
homenagear as mães da 
Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. E o presente, 
um jogo americano intei-
ramente personalizado, 
continha a mensagem da 
principal meta para esse 
momento: “Amem, aproxi-
mem-se, celebrem e sejam 
mais felizes, eternizando 
esse momento”.

Foram quinze dias de 
inúmeros preparativos para 
produzir um programa que 
envolveu a participação de 
estudantes, professores, 
mães de alunos e outros in-
tegrantes da equipe escolar. 
Tudo feito com muito amor 
e carinho para proporcionar 
a oportunidade de união, 

harmonia e felicidade entre 
pais e filhos, porque o papel 
de mãe pode ser exercido 
por pais, avós, tios, madri-
nhas, entre tantos outros 
protagonistas. A palavra 
mãe é sinônimo de cuidado 
e amor.

O programa foi transmi-
tido ao vivo pelo canal do 
Youtube do Colégio Meta, 
exatamente a partir das 9h. 
Por quase duas horas, fortes 
emoções invadiram os cora-
ções de todos os que assisti-
ram, mesmo os convidados 
dos familiares envolvidos. 
Afinal, crianças e jovens 
expressando o amor por 
seus familiares de forma 
criativa, original e talentosa 
é algo que preenche de vida 
e alegria qualquer pessoa, 
de qualquer idade.

Foi uma manhã de sá-
bado pink, da mesma cor 
das lindas mesas  de café 
da manhã preparadas pelas 
famílias do Colégio Meta. 
As publicações nas redes 
sociais expressam essa ale-
gria contagiante, cheia de 
lágrimas emocionadas, e re-
velam a gratidão, o carinho 

e afeto que as famílias sentem 
em relação ao Colégio. 

O sentimento da equipe 
escolar frente à felicidade das 
famílias é algo indescritível, 
pois c, por conceber a Educa-
ção como um processo que só 
pode ocorrer em parceria, de 

As famílias do Colégio Meta foram convidadas a participar de uma homenagem especial e diferente no sábado

forma responsável e qualita-
tiva. Trata-se da formação de 
crianças e jovens, indivíduos 
que começam a perceber me-
lhor o mundo ao seu entorno 
e a trilhar trajetórias futuras.

Essa superprodução con-
tinua disponível no canal do 

YouTube do Colégio, caso 
queiram conferir.

Para conhecer mais so-
bre as atividades desenvol-
vidas pelos profissionais 
do Colégio, acesse o portal 
www.colegiometa.com ou 

façam uma visita. A Uni-
dade I está situada na rua 
Hermínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina, e a Unida-
de II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1541 Itaici. 
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Conheça a Clínica de Reabilitação 
Neurológica Infantil Matheus Alvares 

Clínica de Reabilitação Neurológica Infantil Matheus Alvares é referência em Terapias Multidisciplinares

A Clínica de Re-
abilitação Neu-
rológica Infantil 

Matheus Alvares foi re-
cém-inaugurada em In-
daiatuba e agora a rede 
de clínicas conta com 
sete unidades, seis em 
cidades do litoral - como 
Santos, Guarujá, Praia 
Grande e São Vicente. 
Levando em conta todas 
as unidades, eles aten-
dem cerca de 500 crian-
ças.

Referência em Tera-
pias Multidisciplinares, a 
Clínica Matheus Alvares 
oferece atendimento de 
Fisioterapia Motora, Te-
rapia Intensiva Pediasuit, 
Terapia ABA, Terapia 
Ocupacional, Integração 
Sensorial, Fonoaudiolo-
gia, Musicoterapia e Psi-
copedagogia.

Além disso, a clíni-
ca possui um ambiente 
seguro, com acessibili-
dade, conforto e conta 
com uma equipe mul-
tidisciplinar altamente 
qualificada e eficiente, 
comprometida em ofere-
cer tratamentos especia-
lizados.

CLINICA MATHEUS ALVARES

A clínica Matheus Al-
vares atende crianças e 
adolescentes entre zero e 
15 anos, porém a maioria 
dos pacientes tem entre 
quatro e dez anos. “Qua-
se todas tiveram lesões 
neurológicas e por isso 
desenvolveram atrasos 
na fala, audição, desen-
volvimento motor ou 
cognitivo, mas também 
são aceitas crianças do 
espectro autista”, explica 
o psicólogo Guilherme 
Guedes, que atende na 
clínica.

A terapia é feito de for-

ma intensiva, de modo 
que a criança passa de 15 
a 40 horas semanais em 
pelo menos três ambien-
tes diferentes, com diver-
sos profissionais, entre 
eles psicólogos, psicope-
dagogos, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, terapeu-
tas ocupacionais, e até 
músicos, que tem espe-
cialização em musicote-
rapia. Todos fazem parte 
de uma equipe integrada, 
e seguem o mesmo plano 
terapêutico. 

“Imagine um lu-
gar onde toda a equipe 

multidisciplinar traba-
lha em conjunto, com 
abordagens semelhantes 
e seguindo o plano te-
rapêutico que é traçado 
de forma personalizada 
para cada criança, pois as 
enxergamos como pes-
soas únicas”, explica ele.

A abordagem que 
norteia todos os aten-
dimentos é a Terapia 
ABA, sigla em inglês 
para Applied Behavior 
Analysis, cuja tradução 
é – literalmente – Aná-
lise do Comportamento 
Aplicada, que é baseada 

em evidências científicas. 
Com essa terapia, é pos-
sível identificar quais são 
os atrasos no desenvolvi-
mento global da criança, 
e qual a melhor forma 
de ensinar habilidades e 
comportamentos neces-
sários. 

“A Terapia ABA é 
mais abordada na gradu-
ação em Psicologia por 
questões culturais, mas 
todos os profissionais 
da Saúde podem estu-
dá-la e aplicá-la, como 
fazemos na clínica”, es-
clarece o psicólogo. Ele 

também reitera que esco-
lheram essa abordagem 
não somente porque ele 
dá bons resultados, mas 
também porque é com-
provada cientificamente, 
portanto, é considerada 
segura.

A respeito dos avan-
ços conquistados pelas 
crianças e histórias de su-
cesso, Guilherme diz que 
são muitas, em todos os 
aspectos do desenvolvi-
mento humano. “Temos 
crianças com atraso mo-
tor que passaram a an-
dar, outras começaram a 
falar, outras tinham pro-
blemas de agressividade e 
desenvolveram inteligên-
cia emocional para reagir 
de maneiras diferentes, 
enfim, os avanços são ní-
tidos e variados”, afirma 
ele. 

A Clínica de Reabi-
litação Neurológica In-
fantil Matheus Alvares 
está localizada na rua 
Argentina, nº 13, Vila 
Castelo Branco. Os tele-
fones para contato são 
(19) 3801-5222 e (19) 
99522-7166. Mais infor-
mações pelo site www.
matheusalvares.com.br e 
no Facebook e Instagram 
@cmatheusalvares.

A clínica recém-inaugurada em Indaiatuba atende crianças e adolescentes de zero a 15 anos
BÁRBARA GARCIA 
rmc@maisexpressao .com.br
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Indivíduo é preso pela equipe Romi 
durante furto a prédio público

Equipe Canil detém menor 
com drogas no Campo Bonito

Um homem de 37 
anos foi preso pela equi-
pe da Romi no sábado 
(15), após ser flagrado 
furtando um prédio pú-
blico. O COI (Centro 
de Operações e Inteli-
gência) da Guarda Civil 
enviou a equipe da Romi 
até a Unidade Básica de 
Saúde do Jardim Cali-
fórnia, na rua Basílio 
Martins, onde segundo 
uma denúncia, existia 
um homem em cima do 
prédio.

No local os agentes 
flagraram o homem ti-
rando os cabos do sis-
tema de para-raios do 
edifício. Ao notar os 
guardas o homem saiu 

Com a cadela Zoe os agentes encontraram maconha e cocaína

REPRODUÇÃO EPTV

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Polícia investiga caso de casal encontrado 
morto em quarto de motel em Indaiatuba

Um casal foi en-
contrado mor-
to numa suíte 

de um motel, localiza-
do na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75), em 
Indaiatuba, com sinais 
de esfaqueamento. Se-
gundo informações, a 
administração do lo-

DA REDAÇÃO 
redacao@maisexpressao.com.br

Casal foi encontrado morto com perfurações pelo corpo

Indivíduo tentou fugir ao notar a presença dos guardas civis

Corpos estavam com sinais de esfaqueamento; Autor do crime ainda não foi localizado
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cal acionou a polícia 
depois do casal per-
manecer no quarto por 
mais de 20h e não res-
ponder aos chamados. 

A suíte precisou 
ser invadida, quando 
foi encontrado o ho-
mem caído próximo 
a cama e a mulher em 
frente ao espelho. Não 
havia sinais de arrom-
bamento no quarto. A 

identificação do casal 
não foi divulgado, a 
única  informação é 
que o homem tinha 
42 anos e a mulher 38 
anos.

O caso está sendo 
investigado pela de-
legacia de Indaiatu-
ba. Até o fechamento 
desta edição não havia 
informações sobre o 
autor do crime.

correndo por cima do 
telhado e acabou caindo. 
Mesmo com a queda, 
ele tentou fugir, pulan-
do a cerca nos fundos 
da Unidade de Saúde, 
mas acabou preso pela 
equipe. O indivíduo é 

suspeito de ter realizado 
outros furtos a prédios 
públicos.

Ele foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 
onde o Delegado de 
Plantão ratificou sua voz 
de prisão em flagrante. 

PRISÃO APREENSÃO

Uma adolescente de 
17 anos foi detida pela 
equipe do Canil 047 na 
noite de sexta (14) no 
Parque Campo Bonito. 
A equipe realizava o 
patrulhamento preven-
tivo do bairro, quan-
do ao deslocarem pela 
avenida Host Frederico 
João Heer, notaram um 
indivíduo parado em 
frente a um terreno e 
uma jovem dentro do 
lote, abaixada mexendo 
em algo.

Ao notar a aproxi-
mação da equipe, o in-
divíduo saiu correndo. 
Rapidamente a mulher 
foi abordada e com ela 
os agentes encontraram 

três microtubos cheios 
de cocaína, dois com-
primidos de drogas sin-
téticas e R$60,00 em 
dinheiro trocado, que 
ela não soube explicar 
a origem. 

Com a cadela Zoe os 
agentes realizaram uma 

averiguação no terreno 
e encontraram mais 14 
porções de maconha 
e 25 microtubos com 
cocaína escondidos no 
local. A adolescente e 
toda a droga localizada 
foram apresentadas na 
Delegacia de Polícia.
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Clínica Bicho Amigo

Adelaide Decorações

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

A By Faby Modas está arrasando com seus loocks da nova 
Coleção Outono/Inverno, de todos os tamanhos, inclusive Plus 
Size. Veja essa linda camisa de tule apenas 79,90 e cropped 
aranha só 69,90, disponíveis nos tamanhos G1 e G2. Vale a 
pena conferir de perto. Corra!

Você já pediu o seu Wok Box? Está fazendo o maior sucesso. 
Você escolhe uma proteína, vários legumes e acompanha 
arroz e farofa. Se não conhece entre no aplicativo do iFood, 
veja o cardápio e confira as avaliações de quem já saboreou.

Pietra e Enrico, alunos do Colégio Meta com a sua mãe

Jessamine, coordenadora do Colégio Meta com a sua família

Colégio Meta -  Café da Manhã em homenagem ao Dia das Mães

By Faby Modas

Wok Box

O lindo Bob com a sua dona Celina, em consulta na Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 
3875-2715.

Eduardo e Mariana, alunos do Colégio Meta com a sua família

Família Silva

Sarah, aluna do Colégio Meta com a sua família
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Clientes e amigas reunidas na Boutique dos Pães para um delicioso café. Na foto 
Vitória, Miriam, Eneida, Sueli, Odete, Dorly e Fernanda!!

Anderson da Casa da Vedação, Alan Santi, Joice da 
Factor Humano e Andre Balsalobre da Casa do Pintor 
almoçando no Tuia Armazem e Restaurante!

Quem apagou as velinhas essa semana, foi a 
Vilma da loja Vilma Modas, desejamos parabéns 
e muitas felicidades!!

O Mais Expressão dá as boas vindas ao Dr. Marcio e sua equipe da Royal Face 
Estética Facial, uma clinica completa com mais de 40 procedimentos Estéticos. 
Sejam muito bem vindos!!

Inaugurou no último dia 15, o American Drive-
In.  Com 06 opções de restaurantes em um só 
lugar, você vai encontrar Pizza,  Hamburgueres 
,  Frango Frito crocante, Comida Japonesa, 
Espetinhos, Bebidas e Comida Saudável,  além 
de estacionamento exclusivo com 27 vagas e 
com a disponibilidade de ser servido em seu 
próprio carro além do sistema de Delivery.  
Parabéns o Mais Expressão deseja muito Sucesso!! 
Na foto Rose de Liz e Hélio Takahashi, Camile 
Kobayashi e Fernando Xavier!!

Procurando por produtos de qualidade e que ressaltem 
a beleza do seu projeto, na Elevare Acabamentos de 
Indaiatuba você encontra marcas de prestígio mundial!!

Luis Antônio da Marmoraria Maria Carolina em visita 
ao empreendimento Vilaggio pela Vida com o Pedro 
Capitão em Elias Fausto!!



SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC 
PRIMAVERA 

Sexto colocado na A3 do Paulista, time está bem próximo da classificação para a segunda fase

Após quatro jo-
gos sem vitória 
– três empates e 

uma derrota –, o Esporte 
Clube Primavera voltou 
a vencer na Série A3 do 
Campeonato Paulista. 
Na tarde desta quinta-
-feira (20), no Gigante 
da Vila em Indaiatuba, o 
Tricolor bateu o Despor-
tivo Brasil pelo placar 
de 1 x 0, com gol contra 
marcado pelo zagueiro 
Leonan. 

Com a quinta vitória 
na competição, o time 
comandado por Ademir 
Fesan chega a 20 pontos 
e salta da oitava para a 

sexta posição. A equipe 
soma ainda seis empates 
e apenas duas derrotas. 
O líder é o Noroeste de 
Bauru, com 24 pontos.  

Faltam ainda duas 

Após 4 rodadas sem vencer, Primavera 
bate o Desportivo Brasil no Gigante da Vila 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

O Fantasma da Ituana volta a campo neste sábado (22), em casa contra o Nacional 

rodadas para o térmi-
no da primeira fase da 
competição. Em busca 
de uma das oito vagas 
disponíveis, o Fantas-
ma volta a campo neste 
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sábado (22), também 
no Gigante da Vila em 
Indaiatuba, contra o Na-
cional de São Paulo, 
sétimo colocado na clas-
sificação geral. 

Carlito de 
Almeida - 03/05

Donizeti Pontes 
Maciel - 10/05

Maria Oliveira
 André - 31/05

Maura Marques Xavier 
Da Silva Ramos - 

07/05

Manoel Roberto Dos 
Santos - 20/05

Alex Frederico 
Martins - 19/05

Julio Cesar
 Lopes - 04/05

Thalia Carolina 
Aparecida Franco - 

12/05

Marcelo Rodrigues 
Cardoso - 09/05

Ester Leme - 10/05

Maria De Fatima 
Oliveira - 31/05

Daniel Carlos 
Leandro - 21/05

Marinete Apª 
Crispim De Farias 

- 17/05

Luciene Cristina 
De Oliveira - 02/05

Mariana Renata 
Pereira Ribeiro 
Souza - 31/05

Sheila Arantes 
Bastos - 14/05

Wesley Pereira 
Dos Santos - 

23/05

ANIVERSARIANTES DE MAIO

O duelo será às 15h, 
com transmissão ao vivo 
pela FPF TV, no You-
tube, bem como nos 
aplicativos Mycujoo e 
Paulistão Play. 

Na sequência da 
competição, na terça-
-feira (25), o Tricolor de 
Indaiatuba vai à Votu-
poranga enfrentar o Vo-
tuporanguense. Todos 
os jogos dessa última 
rodada ocorrem às 15h, 
e também com transmis-
são ao vivo pela internet. 

Jejum 
Antes da partida des-

ta quarta-feira, o Fan-
tasma da Ituana vinha 
de um jejum de quatro 
jogos sem vencer. Foi 
uma derrota por 1 x 0 
para o Bandeirante e ou-
tros três empates: 1 x 1 
contra o Capivariano, 0 
x 0 diante do Marília e 0 
x 0 com a Penapolense. 



A Wolf Reformas 
e Serviços exis-
te desde 2015 e 

foi idealizada pelo casal 
Alex Sandro Donha e 
Bárbara Donha, ela ar-
quiteta, de 31 anos, e ele 
administrador de empre-
sas, de 40 anos. Desde o 
começo, quando tinham 
apenas dois funcioná-
rios, já cresceram bas-
tante: agora já contam 
com 28 colaboradores 
todos CLT, dentre eles 
profissionais de RH, 
financeiro, arquitetura, 
gestão de obras e mes-
tres de obras.

No início, realiza-

Wolf Reformas e serviços é referência na 
área de Reformas e manutenção de obras
Empresa oferece serviços como construção civil, pintura, elétrica e hidráulica, impermeabilizações e projetos

ARQUIVO/JME

vam apenas a limpeza 
pós-construção, mas de-
pois foram se especiali-

zando na área de refor-
mas em geral. Hoje, eles 
já oferecem diversos 

serviços como: pintura 
industrial, montagem 
de andaimes com ART, 
serviço de demolição 
e aplicação de tijolo 
refratário em fornos e 
equipamentos, serviços 
de construção civil em 
edifícios residenciais, 
comerciais e industriais, 
manutenção elétrica e 
hidráulica, lavagem de 
lajes, coberturas, telha-
dos, assentamento de 
pastilhas e outros servi-
ços relacionados. 

Sandro conta que 
desde o começo da Pan-
demia a empresa só cres-
ceu, porque o setor de 
Construção Civil está 
também se expandin-
do, já que investido-

res consideram que os 
momentos de crise são 
os mais oportunos para 
comprar imóveis. Atu-
almente a Wolf tem em 
sua clientela grandes 
empresas como Corpus 
Saneamento e Obras, o 
Polo Shopping Indaia-
tuba, Castertech (Gru-
po RONDON, os Cor-
reios, a Visão Imóveis, 
a Sicoob Cooperativa 
de Crédito, a franquia 
de restaurantes Girafas, 
e muitos mais. 

Eles mantem um 
grande foco segurança, 
praticidade, limpeza e 
qualidade, para entregar 
um bom resultado em 
pouco tempo. O proces-
so de reforma começa 

com um planejamento 
feito a partir do estudo 
dos profissionais capa-
citados para avaliar os 
alicerces dos edifícios. 
Por causa do aumento 
da demanda, eles até 
precisaram mudar de 
endereço.

Se você ficou inte-
ressado em contratá-los 
para manutenção e re-
formas em sua casa, es-
critório, ou indústria, é 
só acessar o site: www.
wolfreformas.com.br 
, contatá-los pelo tele-
fone (19) 3328-1063 
e (19) 99840-8204. O 
novo endereço fica na 
rua 13 de maio, número 
703, Centro, em Indaia-
tuba. 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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A Wolf Reformas e Serviços foi idealizada pelo 
casal Alex Sandro Donha e Bárbara Donha



MORTAL KOMBAT
Lançamento - Ação / Fantasia - Classificação 16 anos - 110 minutos
LEGENDADO - atenção aos dias de exibição desta versão
Shopping Jaraguá
Quinta (20) e Terça (25): 20h40
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) e Terça (25): 16h40
Sexta (21) a Segunda (24) e na Quarta (26): 16h40 / 20h40
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 15h30 / 17h10 / 20h00
.......................................................................................................................................
EM GUERRA COM O VOVÔ
Lançamento - Comédia - Classificação 10 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 15h15 [TC] / 18h25
................................................................................................................................
DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN - O FILME
2ª semana - Anime / Aventura - Classificação 14 anos - 117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 19h40
........................................................................................................................................
BELA VINGANÇA
2ª semana - Drama / Thriller - Classificação 16 anos - 114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 20h15 [TC]
......................................................................................................................................
MUNDO EM CAOS
2ª semana - Ação / Ficção - Classificação 14 anos - 110 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (20) a Quarta (26): 16h35 [VIP]
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (20) a Quarta (26): 19h25 [VIP]
*Esta semana, de 20 a 26 de maio, TODOS PAGAM MEIO 
INGRESSO NA SALA VIP
........................................................................................................................................
GODZILLA Vs. KONG
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 17h35 [TC]
Polo Shopping
Quinta (20), Sexta (21), Segunda (24), Terça (25) e 
Quarta (26): 16h00 / 18h45 / 20h20
Sábado (22) e Domingo (23): 14h25 / 16h00 / 18h45 / 20h20
.........................................................................................................................................
ROGAI POR NÓS
3ª semana - Terror / Suspense - Classificação 14 anos - 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 17h40 / 20h45
......................................................................................................................................
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
5ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 114 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (22) e Domingo (23): 14h10 * PROMOÇÃO “SESSÃO ALEGRIA”
No Shopping Jaraguá, neste filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
Polo Shopping
Quinta (20) a Sábado (22), Segunda (24), Terça (25) e Quarta (26): 18h10
Domingo (23): 15h00 / 18h10
......................................................................................................................................
TOM & JERRY – O FILME
8ª semana - Aventura / Comédia - Classificação livre - 102 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Sábado (22) e Domingo (23): 14h45 * PROMOÇÃO “SESSÃO ALEGRIA”
No Shopping Jaraguá, neste filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador

O primeiro é uma coletânea de poemas e o segundo, um romance de fantasia

Autora Letícia Ferreira tem 
dois livros, “Estilhaços” e 
“No coração da tempestade”

Letícia Maceratesi 
Ferreira é formada 
em Letras, e traba-

lha como professora de 
inglês, língua portugue-
sa e literatura. Aos quase 
27 anos, que serão com-
pletados no próximo dia 
30 de maio, ela conta que 
sua grande paixão sem-
pre foi a escrita de ficção.

“Eu comecei a escre-
ver muito cedo, ainda 
criança. Logo que me 
alfabetizei, lembro-me 
de passar tardes deitada 
no chão, escrevendo his-
tórias em folhas de papel 
sulfite”, conta ela. 

Ela diz que sempre 
gostou de literatura 

fantástica, principal-
mente envolvendo vam-
piros, bruxas, e demais 
seres mágicos e mitoló-
gicos. O movimento lite-
rário com o qual mais se 
identifica são os autores 
da segunda geração do 
Romantismo, que não 
por acaso podem ser 
considerados como pre-
cursores desse tipo de 
literatura.

Ela diz que os dois 
títulos que já tem, “Es-
tilhaços”, uma coletâ-
nea de poemas, e “No 
coração da tempestade 
– Volume 1”, estão, nas 
palavras dela, “em pu-
blicação”, porque ela os 
disponibilizou na plata-

forma digital Wattpad, 
um site de publicações 
independentes, onde a 
leitura das obras tam-
bém é gratuita. Sema-
nalmente, ou sempre 
que possível, ela adi-
ciona novos poemas e 
capítulos inéditos do ro-
mance fantástico. 

“Acredito que as 
pessoas em geral não 
compreendem o quan-
to é difícil ser escritora. 

Exige tempo, dedicação, 
criatividade. E apesar de 
amar demais a escrita, 
eu preciso conciliá-la 
com um emprego for-
mal. Não é fácil equili-
brar isso tudo, mas com 
esforço e motivação, 
consigo”, conta ela. 

Letícia prefere assi-
nar como L.M. Ferreira, 
e mantém um Instagram 
específico para tratar de 
assuntos ligados à escri-

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

LETÍCIA FERREIRA

ta criativa. “Faço lives 
semanalmente, focando 
em criar conteúdo que 
seja útil para outros au-
tores. Já conversei até 
um psicólogo, o Leo-
nardo Gianetti, para ele 
explicar o porquê das 
pessoas se interessarem 
por histórias fantásticas. 
Para conhecer melhor o 
trabalho dela, é só pro-
curar no Instagram por 
@lm_ferreira.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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Seus dois livros estão “em publicação”, porque ela adiciona novos capítulos e poesias sema-
nalmente na plataforma digital Wattpad
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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.

AP05110 - MANAI RESIDENCIAL - AU.60 m² - Apartamento 2 dormitórios sendo (1 
suíte), sala para 2 ambientes, cozinha, WC social, lavanderia, varanda gourmet e 
garagem para autos descoberta. Valores a partir de R$ 296.351,11. Entrada de R$ 
14.817,56 - 42 parcelas mensais de R$ 499,56 - 3 parcelas intermediárias anuais de 
R$ 2,884,49 e saldo a financiar de R$ 237.081,00. Imagens do apartamento decorado 
com 3 dormitórios. CONDOMÍNIO COM ÁREA DE LAZER CLUBE.

CA09456 - AT. 200 m² - AC. 133m² - EXCELENTE CASA TÉRREA COM ACABAMENTO DI-
FERENCIADO - BRESCIA - casa térrea sendo 3 quartos sendo 1 suíte com closet, cozinha 
americana com integração para área gourmet com churrasqueira, sala ampla com living, 02 
wc social, área gourmet com churrasqueira, 02 vagas sendo 01 coberta. Preparação para ar 
condicionado, aquecimento solar com boiler, banheiro com nichos e gabinete, paisagismo 
interno, lavanderia, quartos com persianas automáticas. R$ 880.000,00

CA09284 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 90 m² -  3 dormitórios (1 
suíte), WC social, sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha planejada, área gourmet 
com churrasqueira e 2 vagas de garagem sendo 1 coberta. Condomínio com área 
de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 560.000,00.

AP05116 - AU. 52 m² - FLAT EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - NUMBER 1 - flat com 
1 dormitório, banheiro, cozinha americana, área de serviço e  sala . A acomodação 
ainda conta com TV à cabo, telefone e internet incluso. Além de serviços de cama-
reira e café da manhã no restaurante do edifício. As áreas comuns ainda possuem 
os privilégios de piscina, piscina com hidromassagem, academia, salão de eventos, 
restaurante com cozinha industrial, bar e um lindo hall. Localização excelente.  R$ 
1.200,00 + COND. + IPTU

Condomínio com área de lazer, ótima localização. FO-
TOS INTERNAS ILUSTRATIVAS - PRÓXIMAS DA REALIDA-
DE -R$ 787.000,00.

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 churras-
queira, piscina, 02  vagas de auto cobertas. Condomínio 
com área de lazer completa, quadra poliesportiva, pisci-
na adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, salão 
de jogos, playground, portaria 24 horas. R$ 900.000,00.

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

LOCAÇÃO

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

CH01810 - CHÁCARA COM 02 CASAS TÉRREAS - JAR-
DIM BEM-TE-VI - AT 2.000m².CASA 1 - AC 160m², 03 
dormitórios (sendo 01 suíte e 02 com armários plane-
jados), 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 condi-

cionado), WC social, sala de estar, cozinha planeja-
da e garagem p/ 02 autos. 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 gara-
gem. R$ 800,00 + IPTU

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

CA09397 - Casa Térrea - Jardim Moacyr Arruda  -  AU 
154 m²  -  01 sala, 01 dormitório com armário, cozi-
nha com armário, 01 WC Social, lavanderia,  01 quar-
to de despejo, quintal,  garagem coberta com  02 va-
gas. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.  R$ 1.600,00 + IPTU.

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

VENDAS

TE06322 - Oportunidade Terreno Residencial- Jar-
dins Di Roma - Indaiatuba/SP - AT.635,00 m² - Ótima 
localização, condomínio com área de lazer completa. 
R$ 540.000,00.

TE06305- QUINTAS DE TERRA COTA - AT.2.000m²- Ex-
celente terreno em condomínio. R$ 550.000,00

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

AP05109 - Edifício Astúrias - AU. 53 m² - 02 dormi-
tórios, WC social, sala , cozinha, lavanderia, varanda, 
garagem para 01 auto coberta. R$ 248.000,00

CA09450 - CASA CONDOMINIO MANTOVA - INDAIA-
TUBA/SP - AT.211 m² AU.142 m² - 03 dormitórios(-
sendo 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 carros, casa preparada para ar condicionado, 
preparação para aquecedor solar, armários planeja-
dos em todos os ambientes, condomínio com área de 
lazer completa. R$ 780.000,00

CA09431 - Casa Térrea - Venda -  Condomínio Brés-
cia - 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, lavan-
deria com armários planejados. Planejados na suíte, 
cozinha e lavanderia. Em fase final de construção. 
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CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas........................ 
........................................................................................ R$ 320.000,00
CA00453-PQ. SÂO LORENÇO- 2 dorms c/ suíte+ dep+3 vagas ............... 
........................................................................................ R$ 410.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ....................... 
........................................................................................ R$ 390.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ........................................ 
........................................................................................ R$ 350.000,00
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

CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................................. 
........................................................................................ R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina .................... 
..................................................................................... R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................ 
..................................................................................... R$ 1.200.000,00
CA00465-DONA LUCILA- 3 suítes+dep+4vagas e piscina ....................... 
..................................................................................... R$ 1.560.000,00
CA00434-DUAS MARIA-03 suítes +dep+4vagas ( Alto padrão) .............. 
..................................................................................... R$ 2.500.000,00

APARTAMENTO

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
TE00318-QUINTAS DE TERRACOTA 2000MTS ................. R$ 550.000,00
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

CCA00283-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 churrasqueira.
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 es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área 
gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas am-
plas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, 
dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. 
Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$150 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 
1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de 
garagem.                                                                                             
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planeja-
da, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão 
de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com 
terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, 
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, ele-
tros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer 
completa e elevador.                     

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
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. 
CECAP – R$1.200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, copa, banheiro, área de serviço, garagem e churrasqueira.
VILA TODOS OS SANTOS – R$1.900,00 – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem coberta para 2 carros.  

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. 

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
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de garagem. 

TERRENOS

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

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref 29583 - Apartamento Jardim Santiago - 3 dorm, 1 suíte, sala, 
coz, 2 vagas, área de lazer - R$ 1.450,00 + Cond +IPTU 

3 ref 30695 - Casa Jardim dos Colibris - 2  dorm, sala, coz, banheiro , 
área de serviço e garagem R$ 1.700,00 + IPTU

7 Ref 27863 - Casa Parque das Nações -  3 dorm, sala, coz, 
banheiro , área de serviço e garagem R$ 350.000,00

8 ref site 30682 - Casa Jardim Hubert- 02 dorm, sendo 1 suíte, sala, 
coz,  banheiro e garagem R$ 320.000,00

4 ref 29488 - Apartamento Vila Sfeir -  1 dorm, sala, coz, banhei-
ro , área de serviço  1 vaga R$ 900,00 + Cond + IPTU

5 ref 29896 - Apartamento Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria 
Lima -  3 dorm, sala, coz, banheiro 2 vaga R$ 3.000,00 + Cond 

2 ref site 4884 - Casa Jardim do Valle ll - 2 dorm , sala , coz 
, banheiro , área de serviço e garagem para 2 carros  - R$ 
1.750,00 + IPTU

10 ref site 30616- Terreno Parque Campo Bonito  com 153,5 
m² - R$ 175.000,00

11  ref 28154 - Apartamento Centro-  1 dorm, coz , banheiro e 
área de serviço - R$ 170.000,00 + Cond + IPTU

12 ref 23823 - Kitnet Centro - 1 dorm, 1 coz, banheiro e vaga 
de garagem - R$ 150.000,00

9 ref site 30198 - Terreno Jardim Paulista - Lote de 150 m² co-
mercial e residencial - R$ 150.000,00

1 ref site 30599 - Casa no Jardim Vila de Todos os Santos -  2 
dorm , sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem com 4 
vagas R$ 1.600,00 
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1) REF 24 -  COND. RESIDENCIAL JARDIM VIENA 
– CASA TÉRREA PRONTA -160 m² AC- 3 suítes, 4 
vagas, lavanderia, cozinha com armários, espa-
ço gourmet – R$810.000,00. EM CONSTRUÇÃO 
com piscina – 190m² R$1200.000,00 e 160m² 
R$900.000,00, ambas com 3 suítes, 4 vagas, cozi-
nha, espaço gourmet.

2) REF  28 – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA 
DULCE – CASA TÉRREA – R$1.000.000,00 – AT- 
300m² - AC – 200m² - 3 suítes – 5WC´s – 2 vagas 
de garagem, espaço gourmet, escritório, ampla sala 
(estar – jantar), cozinha e lavanderia. Condomínio 
com salão de festas, piscina social, churrasqueira e 
academia. 

3) REF 25 – CASA EM CONDOMÍNIO – RESI-
DENCIAL MARIA DULCE – R$1.300.000,00, AT 
300m², AC 210,88m², sobrado, 3 dormitórios, 1 
suíte com sacada, armários planejados, cozinha, 
salas estar, jantar, espaço gourmet, aquecedor 
solar, piscina. Aceita financiamento, estuda per-
muta com terreno.

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

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 109,42 
ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 3 banheiros, 
1 vaga de garagem. Aceita imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS 
– R$1800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² 
– SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de 
estar, jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com 

churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, despensa, 
piscina. Condomínio com quadra de tênis, cam-
po de futebol gramado, quadra, salão de festas, 
quiosque com churrasqueira, 2 lagos, playground 
e espaço pets. 

7) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓRIA- Pró-
ximo Parque Mall - Jardim Pompéia –R$360.000,00 
Apartamento – 88,79m² área útil – 3 dormitórios, 1 
suíte, sala estar/jantar – cozinha, 02 vaga de gara-
gem. Condomínio com churrasqueira, salão de fes-
tas, play ground e piscina.

8) REF 21 -  JD SÃO FRANCISCO – RESIDENCIAL PAL-
MEIRAS – CASA EM CONDOMÍNIO – R$390.000,00 
AT- 107 m² e AC 90m² 2 dormitórios, 1 suíte. 

9) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$1400.000,00- AT 
300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, 
salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
despensa, piscina, preparada para ar condicionado 
e aquecimento solar, armários planejados estão 
incluídos. Entrega do imóvel em agosto/21. Aceita 
financiamento.

10) REF 03 - CASA EM CONDOMÍNIO – VILLÁGIO DE 
ITAICI –R$630.000,00, AT- 150m², AC 110m², lindo 
sobrado, de esquina, 3dorm, 1 suíte, piscina. Aceita 
imóvel de menor valor.

11) REF 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 CASA, com 02 dormitório, sala, cozi-
nha e banheiro, com edícula inacabada nos fundos.

12) REF 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - AT  
250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,00.
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 61 m² por 
R$ 215.000,00 - Parque São Lourenço - Indaiatuba/SP AP0853

Sobrado com 4 dormitórios à venda, 180 m² por 
R$ 1.200.000,00 - Jardim Esplanada - Indaiatuba/SP SO0489

Chácara com 5 dormitórios à venda, 1880 m² por 
R$ 1.970.000,00 - Terras de Itaici - Indaiatuba/SP CH0046

Casa com 3 dormitórios à venda, 180 m² por R$ 1.300.000,00 
Jardim Residencial Maria Dulce - Indaiatuba/SP CA1476

Lançamento MANAI RESIDENCE, do lazer ao conforto, 
o Manai está pronto para ir além de suas expectativas.

Casa com 3 dormitórios à venda, 238 m² por 
R$ 680.000,00 - Chácara Areal - Indaiatuba/SP CA1442

Vinicius Camargo Procópio
Tel.: (19) 99721-8827 - Creci: 214078-F

Adriano Gerardi
Tel.: (19) 99973-7529 - Creci: 220381-F

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava Rápido

Locação de Caçambas Mecânica Pinturas
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Tintas

Segurança eletrônica Corretora de ImóveisVeterinária

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Seguros
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Classificados

REF 02-  Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park  - 
R$1.200.000,00, so-
brado AT- 300m², AC 
264m², 3 vagas de ga-
ragem, 3 suítes, meza-
nino, sala jantar e estar, 
cozinha, 5 banheiros, 
spa, área gourmet, la-
vanderia, home office, 
quadra poliesportiva, 
e play ground. Aceita 
permuta com imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 
9 7109-6186
REF 14 - Jardim Re-
gina - Casa térrea - AT  
250 M², AC – 130m², 3 
dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, 
lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,0 - 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Espe-
rança – R$320.000,00 - 
AT- 135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, cozinha 
e banheiro, com edícula 
inacabada no fundo. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá 
– R$ 551.000,00 - AT- 
250 m² 01 AC-139,48m² 
CASA, com 03 dorm,01 
suíte, sala, sala jantar- 
cozinha e banheiro, com 
edícula nos fundos, área 
gourmet fechada en-
vidraçada, garagem 2 
vagas cobertas, aceita 
imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-6186

Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
1000m² valor 130mil 
contato: 19 99637-
60263
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
530m² valor 70mil con-
tato: 19 99637-60263
Sitio Tapirai/SP: 18.000 
mts à 50 metros da ro-
dovia SP 79 à 120km 
de Indaiatuba, com luz 
trifásica, água da SA-
BESP, 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, Po-
mar formado com mais 
de 100 pés de frutífe-
ras ,4 pés jabuticabas 
centenárias, Vários pés 
de café já produzindo, 
Arvore Ipê amarelo 
c e n t e n á r i o .  L i n d a 
vista para montanhas, 
Garagem coberta para 
02 carros. 3 Nascentes 
e  l a g o  E x c e l e n t e 
localização - Estrutura: 
Possui energia elétrica 
e o abastecimento de 
água é feito por meio 
de poço caipira e 2 nas-
cente ACEITO PERMU-
TA POR CASA  Valor 
450.000,00 Tratar 19 
995579761 Marcos

de garagem cobertas e 
depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, 
sala de jogos, salão para 
recepção, piscina, área 
gourmet, Espaço Kids. 
Fone – (19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA: 2 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mi tó r ios  em ó t imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Vendo Apartamento:  
Villa Helvetia, ultimo 
andar 51m²  2 quartos, 
sala, cozinha e varanda 
2 vagas de garagem 
coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen 
-19 97410-2013

 
Apartamento mobilia-
do Vila Furlan -  2 dorm. 
sala, wc, cozinha, uma 
vaga de garagem.   R$ 
1.400,00 + Cond. F.: 
(19) 98346-2299

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com 
peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, 
telefone fixo, torre de 
internet a 500 metros da 
rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  19 
4105-7479

REF 12 – Cond. Terra 
Magna: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 dor-
mitórios, 1 suíte, salas 
de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armá-
rios embutidos, 4 ba-
nheiros, espaço gourmet 
com churrasqueira, pis-
cina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicio-
nado, aquecimento solar 
e câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone – 
(19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitórios 
+ 1 uma suíte 2 cobertas 
2 descobertas 19 99384 
-7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS

CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS
Vendo casa Portal do 
Sol:  2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, edi-
cola com churrasqueira 
e garagem coberta para 
2 carros R$290.000,00 
Ellen 19 97410-2013
Casa Park Real: 2 dor-
mitorios sendo um suite 
com closet e hidro já tem 
armários box, no outro 
quarto tem um pequeno 
armário também cozinha 
com cooktop 5 bocas,  
forno, armários,  um quin-
tal espaçoso local para 
um auto. Iptu 800,00 ano 
condominio 153,00 é o 
valor  rR$ 490.000,00  
(19) 98346-2299
 Vila Furlan: Lindo 
Sobrado á venda em 
Indaiatuba. 3 dormitó-
rios, sala ampla cozinha, 
área e serviço, garagem, 
armários embutidos 
cozinha, dormitórios..  
Venda R$ 750.000,00  
(19) 98346-2299

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

 
APARTAMENTOS EM 
SANTOS: 2 dorm, ven-
do ou troco por imó-
vel de maior valor em 
Indaiatuba, 1 apto na 
Praia de Gonzaga, an-
dar alto, varanda com 
vista lateral do Mar, 
melhor bairro. Tratar 19 
99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
nas  –  L indo  ap to 
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, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes 
sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, área 
de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas 

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terraco-
ta – Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 
AT - 303 metros. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 
– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 9 
7109-6186
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros 
R$ 57.000,0019 99384-
7400
TROCA-SE TERRE-
NO: Loteamento casa 
Blanca 150m² na melhor 
localização com escri-
tura. 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 RESIDEN-
CIAL: London Park 
300m² exelente topo-
grafia documentação 
ok com escritura Valor 
260mil tratar com Pro-
prietario 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. Lo-
cal: Alto de Itaici, Barro 
Videiras, à 500m da 
igreja. (Aceito Proposta) 
Tel: 19 98800-5342 com 
Proprietário 

 
Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Prédio 
comercial residencial 
próximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Ter-
reno 250m², contruído 
230m². Ótimo local.Valor 
R$ 830 mil. Tratar (19) 
98817-5312 WhatsApp

 
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel: 11-
99197-2576 - Edimara

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

 
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 | B15

Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

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. MAURO MARIANO com 
63 anos, Casado com AN-
GELINA TEIXEIRAMARIA-
NO sendo filho de ANTONIO 
MARIANO e JANDIRA RE-
ZENDE MARIANO. Deixou 
os filhos: CRISTIANE, MAR-
CELO, RODRIGO (Maiores). 
Falecido em: 02/05/2021, e 
Sepultado em Crematório 
Vaticano- Balneário Cambo-
riú- SC aos 03/05/2021.

2. HERMENEGILDO FE-
LIPPE com 76 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
CIPRIANO FELIPE e BRA-
ZILIA FERRAZ DE CAM-
POS. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 11/05/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
12/05/2021. 

3. EUFRASIO NUNES DE 
SOUZA com 75 anos , Era 
Divorciado(a) de  IARA 
ANTUNES sendo filho(a) 
de FIRMINO RAIMUNDO 
DE SOUZA e EUFRASIA 
NUNES DE SOUZA. deixa 
filho(s): JAIRO, JAILSON 
, ALEXANDRO (TODOS 
MAIORES)., Falecido em: 
12/05/2021, e sepultado(a) 
no CARMINHA -SÃO BER-
NARDO DO CAMPO SP aos 
13/05/2021. 

4. AMARA CONCEIÇÃO 
DA SILVA com 93 anos , Era 
Viúvo(a) de MANOEL BO-
NIFACIO DA SILVA sendo 
filho(a) de IGN e REGINA 
MARIA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): MARIA, MAR-
LI, MARTA, MIRIAN, REGI-
NA (MAIORES), ABRAÃO 
(FAL), Falecido em: 
12/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/05/2021
. 
5. NELSON FRANCOLINO 
com 80 anos , Casado (a) 
com MARLENE MASSA 
FRANCOLINO sendo fi-
lho(a) de JOSE FRANCO-
LINO e AMELIA BIANCHI 
FRANCOLINO. deixa fi-
lho(s): TELMA 57 , NELMA 
58 , SELMA 51, Falecido em: 
12/05/2021, e sepultado(a) 

no GETHSÊMANI MORUM-
BI- SP aos 13/05/2021. 

6. LUIZ ALBERTO GIBIM 
com 68 anos , Casado (a) 
com MARIA CANDELARIA 
TELLER GIBIM sendo filho(a) 
de JOSÉ SOUZA GIBIM e 
TEREZA MURBACK GIBIM. 
deixa filho(s): THIAGO 40, 
BRUNO 37., Falecido em: 
12/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/05/2021. 

7. LAURA CAVALARI ME-
DEIROS com 75 anos , Era 
Viúvo(a) de UBIRAJARA 
MEDEIROS sendo filho(a) de 
HOLIVIO CAVALARI e IZAU-
RA LOPES. deixa filho(s): 
SILVIO , UBIRAJARA , THAIS 
(MAIORES), Falecido em: 
13/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/05/2021
. 
8. FRANCISCO EVANGE-
LISTA com 80 anos , Casado 
(a) com ELZA DEMARCHI 
EVANGELISTA sendo filho(a) 
de APRIGIO EVANGELISTA 
e JULIA PIRES. deixa filho(s): 
GISELE, VANESSA, ISABEL 
(MAIORES) CARLOS ( FAL 
), Falecido em: 13/05/2021, 
e cremado(a) no CREMATO-
RIO O PORTAL ITATIBA-SP 
aos 13/05/2021. 

9. ANTONIO DONISETE DE 
AQUINO BRIGIDO com 51 
anos , Casado (a) com SARA 
MINGATTI BRIGIDO sendo 
filho(a) de PEDRO DA SILVA 
BRIGIDO e MARIA DA PE-
NHA DE AQUINO BRIGIDO. 
deixa filho(s): PEDRO(FAL), 
Falecido em: 13/05/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/05/2021.
 
10. MARIA APARECIDA 
NARDI VAZ DE LIMA com 74 
anos , Casado (a) com LUIZ 
CARLOS VAZ DE LIMA sendo 
filho(a) de GUILHERME NAR-
DI e CEZIRA MADELA. deixa 
filho(s): CHARLES , EMER-
SON, FABIANA (MAIORES), 
Falecido em: 14/05/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 14/05/2021. 

11. JENY DE OLIVEIRA com 
91 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de BENEDIC-
TO DE OLIVEIRA e JULIA 
MOLON DE OLIVEIRA.NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 14/05/2021, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO DA 
PAZ, SÃO ROQUE -SP aos 
15/05/2021. 

12. ADMILSON ALVES 
DA COSTA com 57 anos , 
Casado (a) com CIRLENE 
DE FATIMA PERIALDE DA 
COSTA sendo filho(a) de 
ANANIAS ALVES DA COSTA 
e IRENE ALVES DA COSTA. 
deixa filho(s): MARCILENE 
39, ALDEIR 36, ANDER-
SON 28, CRISTIANO 27, 
ALYSON 24, Falecido em: 
14/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/05/2021. 

13. CRISTIAN MARCELO 
SILVA com 44 anos , Era 
Divorciado(a) de ANA CA-
ROLINA RODRIGUES sendo 
filho(a) de ANTONIO FER-
REIRA DA SILVA e MARIA 
JUDITH DOS SANTOS SIL-
VA. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 14/05/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 15/05/2021. 

14. VALDIR ALTRAM com 
66 anos , Casado (a) com 
MARIA DE LOURDES DE 
JESUS SANTANA ALTRAM 
sendo filho(a) de AUGUSTO 
ALTRAM e ANA MANTEI-
GA ALTRAM. deixa filho(s): 
APARECIDA, SANDRA 
(MAIORES), Falecido em: 
14/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/05/2021. 

15. LUIZ HUMBERTO PIS-
TORI SAMPAIO com 62 
anos , Casado (a) com MA-
RIA CRISTINA LEITE LOPES 
SAMPAIO sendo filho(a) 
de CLAUDIR SAMPAIO e 
IVONE PISTORI SAMPAIO. 
deixa filho(s): LUCAS 29, LE-
ONARDO 24, Falecido em: 
14/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
15/05/2021. 

16. LUIZ CARLOS RAZORI 
com 72 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ RAZO-
RI e OLGA TUZZA RAZORI. 
NÃO DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 15/05/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/05/2021. 

17. APARECIDO MORENO 
LOPES com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de ROSA DA SIL-
VA MORENO sendo filho(a) 
de JERONIMO FERNANDO 
MORENO e MARIA LOPES 
CABRERA. deixa filho(s): 
ROSEMEIRE ,SIDNEY 
(MAIORES), Falecido em: 
16/05/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
16/05/2021. 

18. DELZITO INOCENCIO 
DE SA com 60 anos , Casado 
(a) com DIOLINDA ROSA DA 
SILVA SA sendo filho(a) de 
JOAQUIM INOCENCIO DE 
SA e JOELIZA MARIA DE JE-
SUS. deixa filho(s): GEISIA-
NE , GISLAINE, DEICIANE , 
FERNANDA (MAIORES), Fa-
lecido em: 16/05/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/05/2021. 

19. IZAURA RODRIGUES 
SANT ANNA com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de ELI SANT 
ANNA sendo filho(a) de AVE-
LINO RODRIGUES e ELVIRA 
DOS SANTOS RODRIGUES. 
deixa filho(s): LEILA, LENI, 
LEDA (MAIORES), Falecido 
em: 16/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 17/05/2021. 

20. LUIZ LYRA com 93 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de CLEMENTE LYRA 
e FRANCISCA PRIESNITZ. 
NÃO DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 16/05/2021, e se-
pultado(a) no HELVETIA aos 
17/05/2021. 

21. GISLAINE DA SILVA 
com 38 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO APA-
RECIDO DA SILVA e DIRCE 
FLORENTINO DA SILVA. 
deixa filho(s): GILBERTO 23, 
HENRIQUE 10, Falecido em: 

16/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
18/05/2021. 

22. LAURA ROSA ARVANI 
com 91 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de FRANCIS-
CO BAPTISTA ARVANI e 
CARMEN GRANJA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
17/05/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/05/2021. 

23. PAULO ARLINDO TA-
CHINARDI com 47 anos , 
Casado (a) com ADRIANA 
DE OLIVEIRA TACHINARDI 
sendo filho(a) de ANTONIO 
TACHINARDI e MARILENA 
STOCCO TACHINARDI. dei-
xa filho(s): MATHEUS 19, 
MURILO 13, Falecido em: 
17/05/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
17/05/2021. 

24. JADIEL ALVES DE SOU-
ZA com 85 anos , Casado (a) 
com JOSEFA ISABEL SOUZA 
sendo filho(a) de MANOEL 
ALVES DE SOUZA e MARIA 
MARCELINA DE JESUS. dei-
xa filho(s): VILMA, JOCELI, 
SERGIO, GILSON, GILBER-
TO, SELMA, MARIA AUGUS-
TA, BERNARDETE, SUELI 
(MAIORES), Falecido em: 
17/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
17/05/2021. 

25. LORITA FREITAS DA 
SILVA com 60 anos , Era 

Viúvo(a) de ADEVAL HO-
NORATO DA SILVA sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
FREITAS GANDA e ROSENA 
FERREIRA COSTA. deixa 
filho(s): EDIVALDO, EDIVA-
NIA, RODRIGO, ADRIANO 
( MAIORES ), Falecido em: 
17/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 18/05/2021. 

26. HELIO ROBERTO 
DELLA TORRE com 71 anos 
, Casado (a) com APARE-
CIDA DE OLIVEIRA DELLA 
TORRE sendo filho(a) de 
ANTONIO DELLA TOR-
RE e JOSEFA ROSSETO 
DELLA TORRE. deixa fi-
lho(s): ELISANGELA, ERIKA 
(  MAIORES )., Falecido em: 
17/05/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
18/05/2021.

27. EMERSON TURRA com 
42 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ALVARO 
TURRA e MARIA APARE-
CIDA TURRA. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
17/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
18/05/2021. 

28. BENEDITA APARECI-
DA SILVA CAMARGO com 
86 anos , Casado (a) com 
JOÃO DE CAMARGO sen-
do filho(a) de MARCELINO 
SILVA e BENEDITA MARIA 
DE ANDRADE. deixa filho(s): 
JOSE, AUGUSTO, BENEDI-

TA (MAIORES), Falecido em: 
18/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
18/05/2021. 

29. RAIMUNDO ALVES DA 
SILVA com 93 anos , Casa-
do (a) com ANTONIA MARIA 
DA CONCEIÇÃO SILVA sen-
do filho(a) de SATURNINO 
ALVES DA SILVA e CICERA 
MARIA DAS DORES. deixa 
filho(s): JOSEFA, MARIA DAS 
GRAÇAS, VICENCIA, FRAN-
CISCO, LENIR, SALETE , 
SILVERIA, DILMA, IRONI, CÍ-
CERA, JURANI (MAIORES) 
JOSÉ IRAN ( F ) RAIMUNDO 
(F), Falecido em: 18/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 18/05/2021. 

30. MARIA MAXIMA DO 
SANTOS com 73 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de  MARIA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): JOSELITO, 
CLAUDEMIR, ANTONIO 
(MAIORES), Falecido em: 
18/05/2021, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
18/05/2021. 

31. CLARA MARY DE AL-
MEIDA MELO com 41 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de FRANCISCO SOARES DE 
MELO e JOANA MOREIRA 
DE ALMEIDA MELO. Deixa 
filho(s): GABRIELLY 8, Faleci-
do em: 18/05/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 18/05/2021. 

32. JOÃO GARCIA com 76 
anos , Casado (a) com MA-
RIA APARECIDA GOBBO 
GARCIA sendo filho(a) 
de FRANCISCO GARCIA 
e PALMIRA MARQUES. 
deixa filho(s): OSLANDIR, 
JANAIR, VALDEIR, VAL-
DIR, JURANDIR, ANADIR, 
CLADIR (  MAIORES )., 
Falecido em: 18/05/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/05/2021. 

33. LUZINARIA MARIA 
FERREIRA com 81 anos , 
Era Viúvo(a) de DELFINO 
JOSÉ FERREIRA sendo 
filho(a) de  e MARIANA 
BARBOSA DA SILVA. dei-
xa filho(s): MARIA APARE-
CIDA, ADVALDO, RUTE, 
ELISETE, MIRIAM, ANA 
CRISTINA (MAIORES), AN-
TÔNIO ( FAL ), JOÃO ( FAL 
), Falecido em: 18/05/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/05/2021. 

34. DOMINGOS FERREI-
RA DOS SANTOS com 
57 anos , Casado (a) com 
ALZEMIR SOARES DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
ULISSES ANTONIO DOS 
SANTOS e NIVALDINA 
FERREIRA VAZ SANTOS. 
deixa filho(s): LEANDRO, 
THIAGO (MAIORES), Fale-
cido em: 18/05/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 19/05/2021.
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