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Maio Amarelo intensifica a importância da segurança viária

Comércio de Indaiatuba espera alta 
nas vendas para o Dia das Mães

P. A11

O Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária 
lançou nesta terça-feira 
(27), a Campanha Maio 
Amarelo 2021 com o 
tema “Respeito e Res-
ponsabilidade: Pratique 
no Trânsito”. A campanha 
é uma ação coordenada 
entre o Poder Público e 
a sociedade civil com a 
intenção de se colocar em 
pauta o tema segurança 
viária e de mobilizar os 
mais diversos segmen-
tos: órgãos de governos, 
empresas, entidades de 
classe, associações, fede-
rações e sociedade civil 
organizada. Neste ano a 
ação conta com o apoio da 
CNT e do SEST SENAT.

MOBILIDADE SAÚDE

Pandemia leva pessoas 
a aderirem à bicicleta 

Atividade física previne 
doenças e melhora o sono

ESPORTES

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Pelo menos mais 50 mil pessoas passaram a usar a 
bicicleta como meio de transporte ou como opção de 
lazer em Indaiatuba do ano passado para cá por causa 
da pandemia. 

Manter o corpo em movimento é, sem dúvida, um dos 
principais pilares de uma vida saudável. Porém quando 
aliada a outros hábitos, como a alimentação adequada e 
saudável, tende a ser ainda mais benéfica.

O Conselho de Proteção e Defesa dos Animais de In-
daiatuba e ONGs que abrigam animais na cidade são 
unânimes em dizer que a posse responsável é a saída 
para a superlotação observada na pandemia.

O substituto do vereador professor Luiz Carlos da Sil-
va (MDB), que morreu semana passada vítima de um 
câncer digestivo aos 56 anos, será o também professor 
Sérgio José Teixeira (MDB). 

Primavera prevê gastos de até 
R$ 15 mil por jogo como mandante

P. A6 P. A13

P. A7 P. A3

ADOÇÃO CÂMARA
Posse responsável é a saída 
para a superlotação em ONGs 

Substituto do vereador professor 
Luiz Carlos será Sérgio Teixeira

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA 
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A estimativa é de que a recuperação do volume de vendas do patamar do ano passado só ocorra com o passar dos próximos meses
P. A3

A conta para disputar a Série A3 Campeonato Paulista ficou ainda 
mais “salgada” para o Esporte Clube Primavera. Sem contar com 
a renda da torcida, agora no retorno do futebol paulista o clube 
não pode sequer mandar seus jogos em Indaiatuba. P. A12
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Quando os pacientes descobrem a perda auditiva, começam a pesquisar a importância dos aparelhos 
auditivos para melhora da qualidade de vida e convivência social, mas a questão preço, atrapalha o iní-
cio dessa aquisição. Estudos comprovam que em média o paciente leva de 3 a 5 anos para adquirir seus 
aparelhos auditivos, após descobrir o diagnóstico da perda. Porém, quanto mais demorar para iniciar o 
tratamento auditivo, maiores são as chances de dificuldade com a adaptação.

É comum o paciente se sentir tentado a comprar os equipamentos vendidos pela internet, com preços 
inferiores aos vendidos em clínicas, mas um bom conselho para essa decisão, é: NÃO FAÇA ISSO!

Esses dispositivos, que na verdade, são amplificadores, apenas aumentam o som, além de ser muito 
desconfortável, e causam ainda mais danos a audição.

Os aparelhos auditivos adaptados em clínica, tem valor agregado exatamente porque tem tecnologia. 
Um exemplo: existem celulares de R$100,00 a R$7 mil reais, e apresentam grande diferença entre si. O 
preço mais elevado acontece pela grande tecnologia embutida em cada equipamento.

Para os aparelhos auditivos não é diferente. Eles fazem a função de devolver o nível de audição per-
dido, são regulados através de softwares com grande tecnologia de precisão, para entregar ao usuário o 
som mais próximo da realidade possível e com isso auxiliar na estabilização da sua perda auditiva.

Na AUDIOCAMP, você tem a oportunidade de testar os aparelhos mais tecnológicos do mercado, 
com mais de 127 ajustes automáticos, para as mais diversas situações de ruído. 
O melhor da tecnologia, com formas de pagamento que cabem no seu bolso.

Editorial
Maio Amarelo acende a luz vermelha 

para o trânsito

E a tecla sobre a responsabilidade no trânsito tem que 
ser mantida sempre “apertada”, pois uma desatenção pode 
gerar uma série de consequências, que muitas vezes o cau-
sador “não teve a intenção” de causar tal acidente. Porém, 
assume-se a responsabilidade quando se dirige sabendo de 
toda a consequência que uma “bobeada” pode causar.

E o Maio Amarelo chegou e veio pra ficar, pois nunca 
é demais quando se fala em educação no trânsito, uma vez 
que um acidente não é fatalidade.

De acordo com dados do Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV) morre mais pessoas em aciden-
tes de trânsito no Brasil do que por homicídio ou câncer, 
por exemplo. O trânsito mata mais que doenças como 
Aids, gripe e dengue juntas. São 120 brasileiros por dia!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera 
que não se deve mais chamar de acidente as ocorrências de 
trânsito para destacar que não são fatos aleatórios, impos-
síveis de evitar. Na verdade, a maioria dos casos é evitável.

Por isso, vamos praticar a educação e responsabilidade 
no trânsito, afinal são 120 pessoas por dia que perdem a 
vida no trânsito brasileiro.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE APARELHOS AUDITIVOS E AMPLIFICADORES? 

Banoffee clássica

Receitas do  Lopes

Ingredientes 

• 200 grama(s) de bolacha 
maizena 

• 100 grama(s) de manteiga 
• 600 grama(s) de doce de 

leite 
• 7 bananas-nanicas grandes 

cortadas 
• 500 grama(s) de chantilly 

batido 
• 1 colher(es) de sobremesa 

de canela em pó

Modo de preparo
Faça a massa: no liquidifica-

dor, triture a bolacha até obter 
uma farofa. Em seguida, acres-
cente a manteiga em tempera-
tura ambiente. Misture bem. 
Reserve em uma forma ou re-
fratário, moldando as beiradas, 

para o recipiente ficar inteiro 
coberto pela ‘’massa’’. 

Para o recheio, se não qui-
ser comprar o doce de leite 
pronto, pode fazê-lo em casa, 
cozinhando 2 latas de leite con-
densado por cerca de 30 a 40 
minutos na panela de pressão. 
As latas só devem ser abertas 
quando totalmente frias, no 
mínimo 2 horas depois. 

Montagem: na massa feita 
de bolacha e manteiga, coloque 
o doce de leite e uma camada 
generosa de banana. Em segui-
da, espalhe o chantilly batido 
por cima. Para finalizar, polvi-
lhe a canela em pó por toda a 
superfície da torta. Deixe gelar 
por, no mínimo, 30 minutos 
antes de servir.
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SP antecipa entrega de doses 
da Coronavac ao país

Fase de Transição é prorrogado 
até o dia 9 de maio

O Governador João Doria anunciou nesta quar-
ta-feira (28) a liberação de mais 600 mil doses da 
vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus 
que serão enviadas nesta sexta-feira (30) ao 
Ministério da Saúde. Já foram en-
tregues 41,4 milhões de vacinas 
ao PNI (Programa Nacional de 
Imunizações) e com a entrega 

O Governador SP anunciou nesta quarta-feira (28) a 
prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo para 
todo o estado por mais uma semana, até o dia 9 de maio. 
Com o recuo gradual de indicadores de casos, internações 

e mortes por COVID-19, o Estado fixou horário 
estendido das 6h às 20h para atendimento 

presencial limitado a 25% de capacidade 
em comércios e serviços não essenciais.

Segunda via do RG 
pode ser feita pelo 
app RG Digital

Centro Paula Souza e 
Microsoft anunciam vagas 

em cursos de tecnologia
Caso haja algum imprevisto 

e seja necessário emitir uma 
segunda via do RG, é possível 
solicitar pelo próprio celular, baix-
ando o aplicativo RG Digital SP ou em 
totens de autoatendimento do Poupatempo. 
O pedido online da segunda via pode ser feito por 
qualquer cidadão com 16 anos ou mais e que possua 
um RG anterior emitido no Estado de São Paulo, 
após agosto de 2014. 

O Centro Paula Souza anunciou 
uma parceria com a Microsoft Brasil 

para oferecer 1,2 mil vagas gratuitas 
em trilhas de ensino Fundamentos do 

Microsoft Computação em Nuvem (AZ-900) 
e Fundamentos de Inteligência Artificial (AI-900), 

por intermédio do Programa Minha Chance. O programa 
destinará vagas a estudantes de Etecs e Fatecs estaduais e 
para jovens da comunidade em geral. A seleção será feita 
por meio de uma prova online.

Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência 
com o melhor da tecnologia auditiva disponível. Aguardamos sua vista! 
Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 
ou pelo WhatsApp: (19)9-8326-6237. 
E visite nosso site: www.audiocamp.com.br



Segmentos que devem ser mais procurados são os de perfumarias, vestuário, calçados e flores

Comércio divulga venda presencial com 
campanhas online para o Dia das Mães

MARCELO CASALL/AGÊNCIA BRASIL

Comerciantes de 
Indaiatuba, tan-
to das lojas do 

centro quanto as dos 
shoppings, apostam em 
uma campanha online de 
divulgação para garantir 
vendas de presentes do 
Dia das Mães, a segunda 
data mais importante do 
ano.

A informação é das 
assessorias dos shoppin-
gs Polo e Jaraguá e da 
Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Indaiatuba. 

Essa opção é a única 
disponível e com tempo 
hábil para ser realizada, 
já que o comércio teve 
de ficar fechado nas úl-
timas semanas devido 
ao aumento das conta-
minações e mortes por 
Covid-19.

A estimativa é de que 
a recuperação do volume 
de vendas do patamar do 

O substituto do ve-
reador professor Luiz 
Carlos da Silva (MDB), 
que morreu semana pas-
sada vítima de um cân-
cer digestivo aos 56 
anos, será o também 
professor Sérgio José 
Teixeira (MDB).

A Câmara ainda de-

ano passado só ocorra 
com o passar dos próxi-
mos meses deste ano, se 
não houver novos fecha-
mentos.

Para a recuperação ao 
nível de 2019, antes da 
pandemia, não há previ-
são por enquanto.

No entendimento das 
assessorias, para que 
ocorra uma melhoria 
considerável será neces-
sário que a população 
possa voltar a frequentar 
os centros de compras 
como antes e para isto 
terá de haver a vacinação.

A aposta é para pre-
sentes mais baratos que 
possam atender o dia a 
dia das mães, em razão 
da redução de salários 
ocorrido por conta da 
pandemia e também por-
que o giro desses produ-
tos é mais rápido que os 
demais.

Os segmentos que de-
vem ser mais procurados 
nas lojas físicas são os de 
perfumaria, vestuário, 

calçado e floriculturas. 
Nas vendas digitais, a 
procura maior deve se 
concentrar nos eletroele-

Recuperação do volume de vendas do patamar de 2020 só deve ocorrer no final do ano, se não tiver novos fechamentos

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

CÂMARA

Substituto do vereador professor Luiz Carlos será Sérgio Teixeira
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trônicos, celulares e no-
tebook, principalmente.

Embora as vendas 
digitais venham sendo 

uma opção para o enfren-
tamento das interrupções 
de funcionamento do 
comércio, elas ainda não 

têm uma representativi-
dade grande no volume 
total de vendas do comér-
cio em Indaiatuba.

verá convocar o secre-
tário de Governo da 
Prefeitura, Luiz Alberto 
Cebolinha Pereira, que 
é o primeiro suplente 
do partido, mas apenas 
como formalidade.

Cebolinha precisa 
assumir, embora já te-
nha adiantado que não 

se manterá na função de 
vereador, para garantir 
o direito ao cargo em 
outra oportunidade na 
atual Legislatura.

Se não assumir, o 
secretário perde a con-
dição de suplente e não 
poderá mais ter uma 
cadeira na Câmara até 

as próximas eleições.
Como o prefeito Nil-

son Gaspar (MDB) quer 
manter Cebolinha na 
Secretaria de Governo, 
ele assume a vaga do 
professor Luiz Carlos 
e deixa a função em 
seguida para voltar ao 
cargo da Prefeitura, o 

que abre a vaga a Tei-
xeira.

O professor Sérgio 
José Teixeira nasceu em 
1976 na cidade de Vo-
tuporanga. Ele é casa-
do, tem ensino superior 
completo e atua como 
professor de ensino mé-
dio. Na eleição de 2020, 

segunda de que partici-
pou, obteve 924 votos.

Durante a sessão da 
Câmara de segunda-fei-
ra (26), 12 vereadores 
assinaram uma moção 
conjunta de pesar pela 
morte do professor Luiz 
Carlos. A homenagem 
será enviada à família.



Polo Shopping Indaiatuba está de portas abertas e adotou procedimentos rígidos de prevenção contra a Covid-19

POLO SHOPPING INDAIATUBA
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Polo Shopping completa 10 anos como o 
principal centro comercial de Indaiatuba
Empreendimento conta com 140 lojas, salas stadium de cinema, parque infantil e praça de alimentação completa
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O Polo Shopping 
Indaiatuba com-
pletou 10 anos 

nesta quarta-feira (28). 
Planejado para atender 
um público diversifica-
do, o empreendimento se 
tornou o principal centro 
comercial de Indaiatu-
ba e região e conta com 
140 lojas, sendo 10 mega 
lojas, um cinema com 
cinco salas, dois parques 
infantis, praça de alimen-
tação completa, acade-
mia de ginástica, clínica 
médica e pet center, entre 
vários outros segmentos. 

A gerente de marke-
ting do Polo Shopping 
Indaiatuba, Andréa 
Fernandes, conta que 
em 2019, o empreendi-
mento teve sua primei-
ra expansão, passando 
de 30 mil m² de Área 
Bruta Locável (ABL) 

para 36 mil m², transfor-
mando assim no maior 
Shopping da região de 
Indaiatuba, Salto e Itu. 
“Atualmente, estamos 
em negociação com 
marcas relevantes no 
cenário nacional e espe-
ramos anunciar novida-
des em breve, para am-
pliar a oferta comercial 
disponível para os con-
sumidores”.

Após uma década de 
funcionamento, Andréa 
avalia positivamente as 
conquistas do empreen-
dimento. “Nos últimos 
12 meses, recebemos 
várias novas lojas e 
quiosques. Foram anos 
prósperos em que co-
lhemos frutos do nosso 
intenso trabalho desde a 
inauguração, focado em 
compreender nosso per-
fil de consumidores para 
que pudéssemos oferecer 
um mix de lojas e marcas 
que atendessem às neces-

sidades da região”, come-
mora.

Eventos
Nesses 10 anos, o Polo 

Shopping Indaiatuba re-
alizou grandes eventos e 
recebeu diversas atrações 
entre eles: a cantora Luiza 
Possi, Luciana Melo, Pau-
la Lima, Família Lima e 
o Coral Mozart. Além 

disso, o empreendimento 
também recebeu perso-
nagens que divertiram 
e animaram as crianças. 
Entre eles Looney Tunes, 
Galinha Pintadinha, Bob 
Zoom e Turma da Môni-
ca. As exposições Mun-
do Jurássico e Xperience 
também se destacaram na 
programação, trazendo 
conhecimento e entrete-

nimento para as famílias. 
Mais recentemente, a 
Roda Gigante Encantada 
trouxe diversão para os 
frequentadores do Sho-
pping mesmo durante a 
pandemia.

Andrea conta que os 
planos para futuro é re-
tornar em breve com os 
grandes eventos, de for-
ma presencial. “Estamos 

confiante, com o avanço 
da vacinação, que nossa 
retomada será de cresci-
mento gradual e susten-
tado. Isso deve acontecer 
tanto pelas novas aquisi-
ções comerciais quanto 
pelas ações e eventos que 
pretendemos promover 
para aumentar a frequên-
cia dos clientes ao Sho-
pping”, finaliza.

Projeto enviado à Câ-
mara de Vereadores de 
Indaiatuba nesta semana, 
com a proposta de LDO 
(Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias), prevê orçamento de 
R$ 1.369.484.000,00 para 
2022, perto de R$ 118.484 
milhões a mais que 2021.

O prefeito Nilson Gas-
par (MDB) disse que a 
previsão pouco otimista de 
crescimento da proposta se 
deve às perdas econômicas 
registradas até agora e que 
continuam a ocorrer em 
razão da pandemia do co-
ronavírus.

CÂMARA
Indaiatuba prevê orçamento de 
R$ 1,3 bilhão para o ano de 2022

Ao lado do PPA (Plano 
Plurianual) e da LOA (Lei 
de Orçamentária Anual), 
a LDO compõe a base do 
planejamento econômico-
-financeiro da Prefeitura e 
permite aos vereadores te-
rem uma ideia de como será 
o cenário no próximo ano.

O presidente do Le-
gislativo, Pepo Lepinsk 
(MDB), disse que a tarefa 
dos vereadores na análise 
da proposta é uma das mais 
difíceis, tendo em vista que 
ela deve contemplar todas 
as necessidades sem fugir 
da realidade.

Conforme determina a 
legislação, até o dia 10 de 
maio, qualquer morador 
da cidade poderá avaliar 
a LDO em consulta inte-
rativa por meio do site da 
Prefeitura no link: https://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
fazenda/orcamento/.

Depois disso, os verea-
dores terão até o dia 30 de 
junho para a apresentação 
de emendas e para a vo-
tação dessas sugestões e 
da proposta global, já que, 
com base no texto que vier 
a ser aprovado, a Prefeitura 
elaborará o orçamento.

 ACSI/CMI - ANSELMO LUIZ PEREIRA CABRAL

Os vereadores terão até o dia 30 de junho para a apresentação de emendas 



Cidade | A5

Em 2021, devido a pandemia da Covid-19, a Campanha será realizada de forma online

Maio Amarelo dá mais ênfase à 
importância da segurança viária

DIVULGAÇÃO/ONSV

O Observatório 
Nacional  de 
Segurança Vi-

ária (ONSV) lançou 
nesta terça-feira (27), a 
Campanha Maio Ama-
relo 2021 com o tema 
“Respeito e Responsa-
bilidade: Pratique no 
Trânsito”. A campanha 
é uma ação coordenada 
entre o Poder Público e 
a sociedade civil com a 
intenção de se colocar 
em pauta o tema segu-
rança viária e de mobi-
lizar os mais diversos 
segmentos: órgãos de 
governos, empresas, 
entidades de classe, as-
sociações, federações e 
sociedade civil organi-
zada. Neste ano a ação 
conta com o apoio da 
Confederação Nacional 
do Transporte (CNT) 
e do Serviço Social do 
Transporte e o Serviço 

Nacional de Aprendiza-
gem do Trânsito (SEST 
SENAT).

 “A intenção é que, 
durante os 31 dias de 
maio, falemos de cons-
cientização sobre a se-
gurança no trânsito em 
casa, no trabalho, mas 
de forma a não aglome-
rar. Devemos incentivar 
a toda sociedade com 

as ações virtuais como 
lives, reuniões virtuais 
e o todo o material de 
apoio da campanha”, 
explica o diretor presi-
dente do Observatório 
Nacional de Segurança 
Viária (ONSV), José 
Aurelio Ramalho, que 
também enfatiza que as 
ações neste ano ocor-
rem, exclusivamente, de 

forma virtual devido a 
pandemia da Covid-19.

Segundo a ONSV 
o Brasil é o país que 
figura entre os cinco 
que mais matam por 
acidentes de trânsito. E 
para mudar esse quadro, 
é fundamental que todos 
revejam seu atual modo 
de transitar, seja a pé, 
de motocicleta, de bici-

A meta é mobilizar todo o país com o objetivo de reduzir o número de mortes no trânsito

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cleta, como passageiro 
ou de carro, ônibus ou 
caminhão. “Nos últimos 
7 anos, estamos vendo 
os índices de mortes por 
acidentes de trânsito no 
Brasil caírem, porém, 
são vários os fatores 
que contribuem com 
essa redução. Podemos 
incluir nesses fatores, a 
criação do Movimento 
Maio Amarelo, que foi 
criado aqui em Indaia-
tuba e hoje já chegou em 
mais de 30 países”, disse 
Ramalho. 

Dados
O Brasil é um dos 

membros comprome-
tidos com a Década de 
Ação pela Segurança 
no Trânsito 2011- 2020 
para reduzir em 50% as 
mortes em acidentes de 
trânsito para o fim deste 
ano. De acordo com 
Ministério da Saúde, 
o país acompanha de 
maneira efetiva as in-

tenções do acordo desde 
2015, quando as mortes 
por acidentes de trânsito 
começaram a reduzir.

De acordo com esta-
tísticas do Seguro DP-
VAT, de Janeiro a De-
zembro de 2020 houve 
uma queda de 12% nas 
indenizações pagas ante 
mesmo período de 2019.

Quanto às indeniza-
ções solicitadas no pe-
ríodo, a redução foi de 
22%, quando compara-
das ao mesmo período 
do ano anterior. Apesar 
da redução, o volume de 
indenizações pagas na 
cobertura por Morte se-
gue alarmante. Ao todo, 
mais de 33 mil beneficiá-
rios - parentes de vítimas 
que vieram a óbito - rece-
beram o Seguro DPVAT 
em 2020. O número é 
18% menor que o regis-
trado em 2019, mas ainda 
representa mais de 10% 
de todas as indenizações 
pagas pelo DPVAT. 



ARQUIVO PESSOAL

Pandemia leva mais 50 mil pessoas 
a aderirem à bicicleta em Indaiatuba

Pelo menos mais 
50 mil pessoas 
passaram a usar 

a bicicleta como meio 
de transporte ou como 
opção de lazer em In-
daiatuba do ano pas-
sado para cá por causa 
da pandemia.

De acordo com pra-
ticantes do ciclismo de 
lazer por trilhas, que 
percorrem sítios, fa-
zendas, lagos, matas 
e pesqueiros distan-
tes do centro urbano, 
existem hoje 180 mil 
bicicletas em uso na 
cidade e eram 130 mil 
antes do vírus.

O maior número 
delas é usado na práti-
ca do ciclismo de lazer, 
onde as pessoas estão 
descobrindo que o pra-
zer de pedalar permite 
ir além da melhoria da 
saúde, pois garante en-
trosamento e conhecer 
lugares atrativos.

Só para se ter uma 
ideia, já são 34 grupos 
de amigos, familiares 
e colegas de trabalho 
que se reúnem todos 
os finais de semana 
para saírem juntos 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

para pedalar e, mesmo 
juntos, eles se sentem 
protegidos da pande-
mia por estarem ao ar 
livre e manterem dis-
tâncias protocolares.

Título dos anos 70
Para o escrivão 

aposentado Dirceu da 
Silveira Moraes, hoje 
com 73 anos e um dos 
fundadores do grupo 

Maior adesão ao ciclismo deve levar a cidade a reconquistar o título de “Cidade das Bicicletas”, que já ostentou na década de 70

A6 |  Cidade

Existem hoje 180 mil bicicletas em uso na cidade e a maior parte serve à prática do turismo de lazer

de pedal mais antigo 
da cidade, o Papa Ter-
ra, que dia 7 de maio 
fará 22 anos de exis-
tência, Indaiatuba vai 
recuperar o título de 
“Cidade das Bicicle-
tas” da década de 70.

“Lembro do tempo 
que comecei e eram 
quatro ou cinco ami-
gos que saíam juntos. 
Hoje são dezenas e 

todos esses grupos. 
Fiquei surpreso com 
o número de pratican-
tes”, diz ele, que che-
ga a rodar 180 km por 
fim de semana. 

Antes da pandemia 
não tinha 20 grupos.

O presidente da As-
sociação dos Ciclistas 
de Indaiatuba, Ag-
naldo Sérgio Hubert, 
trabalha junto com a 

Prefeitura para resga-
tar a denominação, sob 
o argumento de que o 
aumento do número de 
ciclistas, sobretudo de 
lazer, já é uma atração 
turística de Indaiatuba.

Opção segura
Agnaldo Oliveira, 

outro praticante antigo 
do ciclismo, diz que 
dois fatores principal-

mente levaram mais 
gente para a bicicleta: 
o aumento do preço 
dos combustíveis (In-
daiatuba tem a gaso-
lina mais cara da Re-
gião Metropolitana de 
Campinas) e o risco do 
transporte coletivo.

Como os ônibus 
concentram muitas 
pessoas e aumenta a 
possibilidade de con-
taminação com a Co-
vid-19, segundo ele, 
as pessoas estão se lo-
comover de bicicleta, 
aproveitando a topo-
grafia plana da cidade. 
“Tenho um amigo da 
Secretaria de Cultura 
da Prefeitura que só 
vai de bike para o tra-
balho. Como Indaia-
tuba tem ciclovias, é 
seguro”, diz. 

Custo para aderir ao pedal vai de R$ 300 a R$ 90 mil
Quem quiser ser um 

praticante do ciclismo 
de lazer em Indaiatuba 
pode gastar de R$ 300 
a R$ 90 mil, conforme 
a bicicleta que escolher. 
Além disso, o ciclista 
terá de comprar aces-
sórios, como lanternas, 
capacete, luvas, óculos, 

caramanhola (garrafa 
térmica para manter a 
água gelada durante o 
pedal), câmara de ar re-
serva, bomba e o vestu-
ário adequado (bermu-
da, camiseta e tênis).

Nesses equipamen-
tos todos, o cálculo é 
que o interessado invis-

ta mais uns R$ 3 mil.
Carlinhos Lopes, 

um dos mais novos pra-
ticantes do ciclismo de 
lazer ouvidos pelo Mais 
Expressão, diz que, 
à primeira vista pode 
parecer muito investi-
mento, mas, quando se 
começa a praticar, as 

pessoas querem inves-
tir cada vez mais para 
ficarem atualizadas. 

Ainda tem os gastos 
com a manutenção. Ag-
naldo diz que é neces-
sária uma revisão com-
pleta a cada três meses, 
e em Indaiatuba tem 
oficinas especializadas 

por marcas. Uma revi-
são dessas sai por R$ 
200.

“No dia a dia, o ci-
clista deve se atentar 
para a lubrificação da 
relação (kit de engre-
nagem, como corrente, 
catracas, câmbio, etc)”, 
diz.
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Presidente do Conselho de Defesa Animal diz que pessoas precisam ter mais consciência

Os representan-
tes do Conse-
lho de Prote-

ção e Defesa dos Ani-
mais de Indaiatuba, 
das quatro ONGs que 
abrigam animais na 
cidade e da que fisca-
liza maus-tratos são 
unânimes em dizer que 
a posse responsável e a 
castração são as saídas 
para a superlotação ob-
servada na pandemia.

“As pessoas preci-
sam entender que ado-
tar um animal significa 
ser responsável por ele 
a vida dele inteira. Um 
cachorro, em condi-
ções normais, vive cer-
ca de 15 anos. Esse é o 
período que a pessoa 
terá de conviver com 
o animal”, diz Elaine 
Katayama, presidente 
do Conselho.

Maria Nazareth da 
Silva, representante da 
ONG Aprai, que foi a 
primeira entidade de 
defesa de animais da 
cidade, fundada há 32 
anos, é mais incisiva: 
“O responsável que 
não assume a posse 
tem de ser punido com 
os rigores da lei para 
não repetir o erro”.

Mas em geral essa 
punição não ocorre 
nos rigores da lei, que 
seria a prisão do in-
frator. “Normalmente, 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Posse responsável e castração são as 
saídas para a superlotação em ONGs 

ele paga cestas básicas 
e fica tudo resolvido”, 
diz Nazareth. 

Lei mais rigorosa
Recentemente, o 

Congresso Nacional 
aprovou projeto do 
deputado federal Fred 
Costa (Patriota-MG), 
que se transformou na 
lei 1.095/2019, aumen-
tando a punição para 
maus-tratos para de 2 a 

5 anos de prisão, além 
de multa e da proibição 
de guarda do animal.

Antes, a pena era 
de detenção de três 
meses a um ano, que 
acabava convertida 
em penas alternativas, 
como pagamento de 
cestas básicas. O au-
mento do rigor da lei 
não funciona ainda na 
prática em Indaiatuba.

A pandemia serviu 

para aumentar os aban-
donos de animais. “As 
pessoas usam a doença 
como desculpa para se 
livrarem dos animais. 
Outro dia uma pessoa 
disse que quem cuida-
va do animal morreu de 
Covid. Pegamos o cão 
e dias depois descobri-
mos que a pessoa não 
morreu e nem pegou 
Covid”, diz Larissa 
Bolanho, presidente da 

ONG Focinho Amigo.

Superlotação
A ent idade que 

ela comanda não tem 
abrigo, mas mantém 
convênio com 20 lares 
temporários (pessoas 
que aceitam receber os 
animais sem arcar com 
os custos de manuten-
ção e tratamento deles), 
onde tem 50 animais 
hoje, uma superlotação.

Ricardo Leone Man-
tovani, fundador e pre-
sidente da ONG Cães 
para Adoção, também 
diz que abriga 50 ani-
mais. Daniela Marti-
natti, diretora social da 
Upar, afirma abrigar 
150. Já Andréia dos 
Passos Bezerra Gabriel, 
presidente da Anjos de 
Patas, mantém 200 ani-
mais. “Não tem espaço 
para mais nenhum”, 
diz ela.

A demanda de ani-
mais para serem res-
gatados é de 100 por 
semana em média, e 
Maria Nazareth da Silva 
e o deputado estadual 
delegado Bruno Lima 
(PSL), que se elegeu 
como defensor da causa 
animal após arregimen-
tar mais de 3 milhões 
de seguidores nas redes 
sociais, defendem a pu-
nição. 

Outra ação para re-
duzir o número de ani-
mais nas ruas e abando-
nados pelos donos é a 
castração, que é gratuita 
na cidade. Ela é feita por 
meio do CRA (Centro 
de Reabilitação Animal) 
da Prefeitura, que fun-
ciona desde 2009. 

O CRA castra em 
média de 4,5 mil a 6 mil 
animais/ano e a espera 
dura até três meses. O 
Projeto Castrar é Amar 
faz a castração com cus-
tos menores para famí-
lias de baixa renda.

A demanda de animais para serem resgatados, em Indaiatuba, é de 100 por semana em média

ARQUIVO PESSOAL
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Canil detém indivíduo com 
drogas no Morada do Sol

Um jovem de 19 
anos foi detido 
pela equipe do 

Canil, no último dia 23, 
por suspeita de envol-
vimento com o tráfico 
de drogas. A detenção 
ocorreu quando a equi-
pe realizava o patrulha-
mento preventivo no 
Jardim Morada do Sol.

De acordo com in-
formações, ao passar 
pelo cruzamento das 
Ruas Professor Dou-
tor Masaharu Tanigu-
chi com a Rua Zephiro 
Puccinelli um indiví-

Três pessoas foram 
presas pela Guarda Civil 
no último dia 20 por en-
volvimento com o tráfi-
co de drogas. As prisões 
ocorreram em ocorrên-
cias distintas. 

Um homem foi pre-
so pela equipe da viatu-
ra 110 na Rua Fortunato 
Ré, no Jardim Morada 
do Sol. Durante o pa-
trulhamento preventivo, 
a equipe flagrou o mo-
mento em que o indiví-
duo realizava a venda do 
entorpecente. Os agentes 
localizaram dois micro-
tubos de cocaína com ele 
e seis porções de maco-
nha escondidas na via 
pública.

Na Avenida Host 
Frederico João Heer, no 
Campo Bonito, a equipe 
do Canil 047 deteve um 
indivíduo que também 
estava realizando o trá-
fico de drogas. Após os 
agentes encontrarem duas 

Um jovem de 19 
anos foi preso pela 
Guarda Civil, no últi-
mo dia 23, após des-
cumprir uma medida 
protetiva.

Segundo informa-
ções da vítima, o seu 
ex-companheiro estava 
em frente sua residên-
cia fazendo ameaças.

Rapidamente uma 
equipe foi enviada para 
o endereço da vítima, 
no Jardim Morada do 
Sol e logrou êxito na 
abordagem do indi-

DA REDAÇÃO
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Jovem foi detido após a equipe o flagrar com drogas e 
dinheiro

A prisão ocorreu após vítima denunciar o descumprimento da medida protetiva por 
parte de seu ex-companheiro

TRÁFICO

PRISÃO

DETIDO

Três pessoas são presas 
por tráfico de drogas 

Indivíduo é preso após descumprir medida protetiva

Equipe Romi captura 
procurado da Justiça

Com o jovem foram localizados microtubos cheios de cocaína e dinheiro em espécie

duo chamou a atenção 
dos agentes. Ele estava 
parado em um local co-
nhecido pelo tráfico de 
drogas e ao notar pre-
sença da equipe, saiu 
andando rapidamente.

Desconfiados da 
atitude do jovem, a 
equipe rapidamente re-
alizou a sua abordagem 
e encontrou 10 micro-
tubos cheios de cocaína 
e R$55,00 em espécie 
no bolsa da sua blusa. 
Questionado, ele dis-
se aos agentes que era 
usuário. Tudo foi apre-
sentado na delegacia de 
polícia para a autorida-
de de plantão.
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Um procurado da Jus-
tiça foi capturado pela 
equipe Romi no último 
dia 19. A equipe reali-
zava o patrulhamento 
preventivo do Bairro Vila 
Paraíso, quando durante 
o deslocamento pela Rua 
Waldemar Stein, descon-
fiam de um indivíduo que 
mudou o modo de agir 
ao notar a presença da 
equipe.

porções de maconha com 
o abordado, ele confessou 
que estava traficando e 
mostrou aos agentes onde 
escondeu outras cinco 
porções da droga.

No Bairro Santa Cruz, 
a equipe do GAP 130 
prendeu uma mulher por 
tráfico. A equipe abor-
dou um casal na Rua das 
Violetas e ao questionar 
o que estavam fazendo 
no local, o homem infor-
mou que tinha comprado 
oito pedras de crack da 
mulher, que confessou a 
prática do tráfico.

Todos os abordados 
e toda a droga localiza-
da foram apresentados 
na Delegacia de Polí-
cia, onde o Delegado de 
plantão determinou a pri-
são em flagrante de todos 
que estavam realizando 
a mercancia de drogas. 
Os três presos permane-
ceram a disposição da 
justiça.

Ele foi abordado e 
averiguado, e nada de 
ilícito foi localizado. Ao 
pesquisar sua situação 
criminal, os guardas 
descobririam que o in-
divíduo estava procura-
do pela justiça. Ele foi 
detido e apresentado 
na Delegacia de Polí-
cia, onde permaneceu 
a disposição do poder 
judiciário.

víduo, que ao notar 
a aproximação dos 
agentes tentou fugir. 

Ele foi detido próximo 
ao parque ecológico e 
conduzido até a Dele-

gacia de Polícia, onde 
permaneceu preso em 
flagrante.
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COLÉGIO META

Inaugurada em 28 de fevereiro de 1994, a Instituição preserva proposta educacional progressista e inovadora

No dia 20 de 
abril,  o Co-
l é g i o  M e t a 

perdeu seu mentor e 
fundador, professor 
Luiz Carlos da Silva. 
Inaugurado em 28 de 
fevereiro de 1994, o 
Professor Luiz Carlos 
da Silva, manteve-se 
à frente da Instituição, 
ao longo desse período, 
perseguindo uma tra-
jetória que conduziu o 
Colégio a constituir-se 
como Instituição de 
Ensino de relevância e 
credibilidade. 

Nascido na cidade 
de Tapiratiba, interior 
de São Paulo, esse ho-
mem corajoso perse-
guiu suas metas, apesar 
das poucas condições 
financeiras das quais 
dispunha, e conseguiu 
mudar o seu destino. 
Nascido no dia 24 de 
abril de 1964, foi o 
último filho de uma 
família de 16 irmãos. 
Desde pequeno, Luiz 
Carlos, já demonstrava 
interesse pelos estudos. 
Como era o caçula, en-
quanto seus irmãos tra-
balhavam no canavial, 
sua função era auxiliar 
sua mãe em algumas 
tarefas. Posteriormen-
te, também chegou a 
trabalhar na colheita 
de cana-de açúcar, mas 
não por muito tempo. 
Ele queria outras opor-
tunidades e, como era 
muito inteligente, sabia 
que o único caminho 
seria o estudo. Com 
extrema dedicação e 

persistência, conseguiu 
uma vaga de auxiliar de 
almoxarifado na Usina 
Itaiquara e, à noite, cur-
sava “Técnico em Con-
tabilidade’’. Em 1986, 
concluiu sua primeira 
graduação e tornou-se 
professor de História, 
mudando-se para In-
daiatuba em 1990, já 
casado com sua fiel 
companheira, Maria 
de Lourdes dos Santos, 
época em que assu-
miu aulas de História 
no Colégio Deolinda 
Maneira Severo e en-
controu sua verdadeira 
vocação.

Em 1991, nascia 

Colégio Meta homenageia a memória 
de uma história cercada de sucesso

Ana Caroline, primeira 
filha do casal e, junto 
com ela, a esperança 
de que tudo daria certo. 
Em 1992, Luiz Carlos 
concluiu sua segunda 
graduação, tornando-
-se Pedagogo e, em 
1993 nascia Helena, a 
segunda filha do casal. 
Em 1994, Luiz resol-
veu criar um cursinho 
preparatório para FIEC, 
chamado “Curso Al-
ternativo” e, um ano 
depois, foi chamado 
pela antiga Gessy Lever 
(atual Unilever) para 
dar aulas de Telecurso 
2000, dentro da empre-
sa. Logo, o convite se 

estendeu para o curso 
supletivo e, para aten-
der a essa demanda era 
necessário encontrar 
um novo espaço, fato 
que o levou a conhecer 
a Direção da escola 
“Meta Supletivo”, com 
a qual estabeleceu par-
ceria , posteriormente 
culminando na aquisi-
ção da escola. Em 1997, 
Luiz assumiu a Direção 
do Colégio, com apenas 
42 alunos de Curso Su-
pletivo, mesmo ano em 
que nasceu Rodolfo, o 
terceiro e último filho 
do casal. Trabalhou 
muito, desempenhando 
dupla jornada porque 

não queria deixar a sala 
de aula, sua grande pai-
xão. 

Esse é o contexto 
do nascimento do Co-
légio Meta, que, des-
de então, nunca parou 
para garantir aos seus 
estudantes educação 
qualitativa, inclusive 
ampliando suas instala-
ções para a sua segunda 
unidade, localizada em 
Itaici, em 2014.

Certamente, o pro-
fessor Luiz Carlos da 
Silva deixará sauda-
de. Eleito vereador em 
2020 porque também 
perseguia o ideal de fa-
zer mais pelas pessoas e 

por Indaiatuba, seu ad-
mirável percurso regis-
trou marcas e memórias 
que jamais se apagarão. 
No Colégio Meta, seus 
valores e princípios 
serão eternos!

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas pelos pro-
fissionais do Colégio, 
acesse o portal www.
colegiometa.com ou 
façam uma visita. A 
Unidade I está situ-
ada na rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 
nº 1541 Itaici.
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Qual o impacto da tributação incorreta nas 
empresas optantes pelo simples nacional?

O simples nacional, 
instituído por meio 
da Lei Comple-

mentar nº123 de 14 de de-
zembro de 2006, tem o con-
dão de dispensar tratamento 
diferenciado e favorecido às 
microempresas e empresas 
de pequeno porte no âmbito 
dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, no que 
se refere à apuração dos 
impostos e contribuições.

No entanto, é impor-
tante esclarecer que, na 
prática, nem tudo é de fato 
tão simples quanto o nome 
do regime faz parecer. Isso 
porque, ao aplicar o siste-
ma a cada caso concreto, 
é necessária uma análise 
detalhada não só das ta-
belas instituídas por meio 
dos anexos, mas também 
uma análise minuciosa de 
toda a legislação tributária, 
a fim de evitar pagamento 
indevido ou em duplicidade 
de determinados tributos.

No caso específico do 
tema, a tributação dos bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
supermercados se dá com 

base no anexo I do simples 
nacional, conforme ilus-
tração.

Como se observa, uma 
empresa cujo faturamento 
acumulado nos 12 meses 
imediatamente anteriores 
ao mês de apuração seja, por 
exemplo, R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos 
mil reais) e o faturamento 
do mês seja R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil re-
ais), tem-se que o cálculo 
do imposto dar-se-ia da 
seguinte forma: Fatura-
mento do mês (150.000,00) 
menos o valor a deduzir 
(22.500,00) igual a base de 
cálculo de R$ 127.500,00 
(cento e vinte e sete mil 
e quinhentos reais). Note 
que a base de cálculo do 
imposto não será, então, o 
valor total do faturamento, 
mas sim este deduzido do 
valor constante na tabela.

Ao aplicar a alíquota 
de 10,70% sobre a base 
de cálculo de 127.500,00, 
encontra-se o valor do im-
posto a recolher, qual seja, 
R$ 13.642,50 (treze mil, 
seiscentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta centavos).
No nosso exemplo, o 

valor de 13.642,50 repre-
senta, em relação ao fatu-
ramento da farmácia, uma 
alíquota efetiva de 9,10%.

Supondo-se que todas 
as mercadorias comercia-
lizadas que originaram a 
receita de R$ 150.000,00 
são produtos sujeitos ao 
regime monofásico de PIS 
e cofins, é possível afirmar 
que ao receber a guia e 
efetuar o recolhimento o 
empresário fez o seu papel 

O Simples Nacional visa facilitar o recolhimento de contribuições das microempresas e médias empresas
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de forma correta?
A resposta é NÃO! No 

exemplo, o imposto foi 
recolhido a maior, ou seja, 
houve uma perda de recur-
sos financeiros por não ter 
feito a apuração de forma 
correta.

O que fazer com os 
impostos já recolhidos 
indevidamente?

A situação não está 
de todo perdida!

Ao verificar que os 
impostos já pagos foram 

apurados de forma
incorreta, é possível 

à empresa efetuar a cor-
reção dos últimos cinco 
anos e efetuar a o pedido 
de restituição dos valores 
pagos a maior.

Portanto, é de se ob-
servar a necessidade de 
tomar decisão rápida, 
pois do contrário, para 
cada dia que se espera 
a decidir, é um dia que 
se perde em razão da 
prescrição.

Baixe nosso e-book 

gratuitamente no site 
www.harmoniacontabil.
com.br

Texto escrito por Perci-
val Nogueira de Matos, 
Contador e Advogado 
com vasta experiência 
em assuntos tributários e 
trabalhistas, além de pos-
suir uma visão empreen-
dedora muito estratégica, 
que permite avaliar de 
forma global os impactos 
do mundo corporativo de 
modo analítico

Brasil gerou 184 mil empregos formais em março, segundo dados do Caged
O Brasil gerou 184.140 

postos de trabalho em mar-
ço deste ano, resultado de 
1.608.007 admissões e de 
1.423.867 desligamentos de 
empregos com carteira assi-
nada. Os dados são do Minis-
tério da Economia, que divul-
gou hoje (28) as Estatísticas 
Mensais do Emprego Formal, 
o Novo Caged.  

O resultado foi comemo-
rado pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. Ele acre-
dita que, com a vacinação da 
população contra covid-19, o 

país está retomando o cres-
cimento econômico susten-
tável, com destaque para o 
setor de serviços.

“Ao contrário da pri-
meira onda [da pandemia de 
covid-19] que nos atingiu no 
ano passado e destruiu 276 
mil empregos em março, a 
nossa reação à segunda onda, 
agora, foi a criação de 184 
mil novos empregos no setor 
formal. E o grande destaque 
é o setor que tinha sido mais 
golpeado durante toda a pan-
demia, o setor de serviços, 

com praticamente a metade, 
95 mil empregos formais. O 
último setor da economia que 
estava no chão se levantou”, 
disse, durante coletiva virtual 
para divulgar os dados.

O estoque de empre-
gos formais no país, que é a 
quantidade total de víncu-
los celetistas ativos, chegou 
a 40.200.042, em março, o 
que representa uma variação 
de 1,46% em relação ao mês 
anterior.

No acumulado de 2021, 
foi registrado saldo de 

837.074 empregos, decorren-
te de 4.940.568 admissões e 
de 4.103.494 desligamentos 
até março.

Dados isolados
No mês passado, os dados 

apresentam saldo positivo no 
nível de emprego nos cinco 
grupamentos de atividades 
econômicas: serviços, com a 
criação de 95.553 postos, dis-
tribuído principalmente nas 
atividades da administração 
pública, defesa e segurida-
de social, educação, saúde 

e serviços sociais; indústria 
geral, que criou 42.150 novos 
empregos, concentrados na 
indústria de transformação; 
construção, saldo positivo 
de 25.020 postos; comércio, 
mais 17.986 postos de tra-
balho gerados; e agricultura, 
pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura, que re-
gistrou 3.535 novos trabalha-
dores.

Todas as regiões do país 
tiveram saldo positivo na ge-
ração de emprego, sendo que 
houve aumento de trabalho 

formal em 23 das 27 unida-
des da Federação. Os desta-
ques são para São Paulo com 
a abertura de 50.940 postos, 
aumento de 0,41%; Minas 
Gerais que criou 35.592 no-
vas vagas (0,84%); e Santa 
Catarina, com saldo positivo 
de 20.729 postos (0,93%).

As estatísticas completas 
do Novo Caged estão dispo-
níveis na página do Ministé-
rio da Economia. Os dados 
também podem ser consulta-
dos no Painel de Informações 
do Novo Caged.



JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Sem iluminação em seu estádio, Fantasma tem que mandar seus jogos em cidades vizinhas 
SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA 

Primavera prevê gastos de até 
R$ 15 mil por jogo como mandante

A conta para dis-
putar a Série 
A3 Campeona-

to Paulista ficou ainda 
mais “salgada” para o 
Esporte Clube Prima-
vera. Sem contar com 
a renda da torcida, que 
devido à pandemia está 
proibida de assistir aos 
jogos no estádio, agora 
no retorno do futebol 
paulista o clube não 
pode sequer mandar 
seus jogos em Indaia-
tuba, o que gera um 
gasto de até R$ 15 mil 
por partida fora de casa 
como mandante. 

Isso porque, entre 
as exigências para o 
retorno da Série A3 
do Paulista, o Centro 
de Contigência da Co-
vid-19 do Estado de 
São Paulo e o Ministé-
rio Público de SP deter-
minaram que os jogos 
fossem realizados após 
às  20h,  horár io  que 
inicia também o toque 
de recolher nas ruas do 
Estado. 

Sem acordo, a Fe-
deração Paul is ta  de 
Futebol (FPF) e clubes 
que disputam a Série 

A3 aceitaram a deter-
minação, que afetou 
diretamente o planeja-
mento do Tricolor de 
Indaiatuba. Sem ilumi-
nação no estádio, a so-
lução encontrada pela 
diretoria primaverina 
foi  buscar “estadia” 
em cidades vizinhas 
para disputar seus jo-
gos como mandante. 

De acordo com o 
presidente do Prima-
vera, Eliseu Marques, 
todo o custo sai dos 
cofres do clube, já que 
não houve subsídio da 
Federação Paulista de 
Futebol. 

“Os gastos aumen-
tam muito, uma vez que 
se atuássemos em casa 
teríamos uma estrutura 
montada. Jogando fora 
tem que alugar estádio, 
solicitar ambulância, 
deslocamento, e tem 
ainda toda a questão 
operac iona l ,  com a 
contra tação de  por-
teiro, gandulas e ma-
queiro”, salienta. “Na 
partida de terça-feira, 
por exemplo, tivemos 
gastos que chegaram a 
R$ 15 mil.”

O jogo citado por 
Marques ocorreu na 
última terça-feira (27), 
contra o Linense, na ci-

dade de Santa Bárbara 
D’Oeste. A partida ter-
minou com vitória do 
Fantasma da Ituana por 
2 x 0, porém, se tivesse 
jogado em casa, o clube 
teria economizado cer-
ca de R$ 11 mil. 

Mas ,  para  o  pre-
s iden te  T r i co lo r ,  o 
prejuízo vai além do 

financeiro, interferin-
do também dentro de 
campo.

“Há ainda o preju-
ízo esportivo, pois o 
atleta tem que se sub-
meter a jogos dia sim 
dia não, e isso acaba 
a fe tando bas tan te  a 
parte física e até psi-
cológica do jogador”, 

lamenta Marques. A 
“maratona” de jogos 
imposta pela Federa-
ção é uma tentativa de 
sanar os jogos atrasa-
dos durante o período 
de paralisação do fu-
tebol.

D e  a c o r d o  c o m 
Marques, o único au-
x í l i o  da  Fede ração 

Paulis ta  é  com exa-
mes antígenos contra 
a Covid-19, realizados 
sempre antes das parti-
das e que são mais ba-
ratos que o PCR, esses 
por sua vez custeados 
pelos clubes. No ge-
ral, são realizados seis 
exames de Covid-19 
por semana.    

Sem iluminação, Primavera não pode mandar seus jogos no Gigante da Vila 

12

Tricolor pega o Olímpia no Moisés Lucarelli em Campinas 
J o g a n d o  d i a  s i m 

e dia não, o Fantas-
ma da Ituana volta a 
campo neste  sábado 
(1º), quando enfrenta 
o Olímpia. A partida 
ocorre às 20h, no está-
dio Moisés Lucarelli, a 
casa da Ponte Preta de 
Campinas. 

O confronto, válido 
pela 6ª rodada da Série 
A3 do Paulista,  terá 
transmissão ao vivo da 
FPF TV no Youtube, 
além dos aplicativos 
Mycujoo e Paulistão 
Play. 

Após 43 dias de pa-
ralisação, por conta da 

pandemia, o Fantasma 
da Ituana fez sua rees-
treia na competição na 
última terça-feira (27) 
e, em Santa Bárbara 
D’Oeste, venceu o Li-
nense por 2 x 0. 

Na noite de ontem 
(29), o Tricolor voltou 
a campo para enfren-
tar o líder Noroeste, 
em Bauru. Porém, até 
o  fechamento  dessa 
matéria a partida não 
havia terminado. 

Acesse www.mai-
sexpressao.com.br e 
tenha notícias atuali-
zadas do Esporte Clube 
Primavera.     



Atividade física previne doenças 
e melhora a qualidade do sono

Pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 47% da população não faz atividades físicas e 55% está com excesso de peso

Manter o cor-
po em mo-
vimento é, 

sem dúvida, um dos 
principais pilares de 
uma vida saudável. 
Porém quando aliada 
a outros hábitos, como 
a alimentação adequa-
da e saudável, tende a 
ser ainda mais benéfi-
ca.

A atividade física 
quando feita de for-
ma regular pode aju-
dar a reduzir os riscos 
de mortalidade e de 
desenvolver doenças 
como o câncer, dia-
betes, diabetes gesta-
cional, hipertensão, 
acidente vascular ce-
rebral (derrame) e 
doenças do coração, 
além de controlar o 
peso, reduzir os sin-
tomas depressivos e 
melhorar a qualidade 
do sono. A atividade 
física ainda ajuda a 
melhorar a imunidade 
e garantir o bem-es-
tar psicológico, bene-
fícios essenciais em 
meio a pandemia da 
Covid-19.

No Brasil a prática 
mais comum é a velha 
e boa caminhada, se-

ISTOCK

gundo a Pesquisa de 
Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção 
para Doenças Crô-
nicas por Inquérito 
Telefônico (Vigitel), 
feita pelo Ministério 
da Saúde. A pesqui-
sa, referente a 2019, 
aponta que 36,2% da 
população com mais 
de 18 anos caminha 
pelo menos 150 minu-
tos por semana em seu 
tempo livre.

Já a Organização 
Mundial da Saúde 
(OMS) aponta que 
mais de 1,4 bilhão 
de adultos em todo o 
mundo não praticam 
atividades físicas su-
ficientes e no Brasil, 
a inatividade física já 
afeta 47% da popu-
lação. Além da baixa 
atividade física, os 
brasileiros também 
devem tomar cuidado 
com o peso. Segundo 

os dados Vigitel, mais 
de 55% do país tem 
excesso de peso, o que 
significa mais da me-
tade da população. 

Por idade
Levando em conside-

ração as recomendações 
da OMS, o Ministério da 
Saúde orienta que todas 
as pessoas devem prati-
car, no mínimo, 150 mi-
nutos semanais de ativi-
dade física moderada ou 

pelo menos 75 minutos 
de maior intensidade 
por semana.

As crianças e jovens 
até 17 anos devem se 
exercitar pelo menos 60 
minutos por dia, pelo 
menos 3x por semana, 
e podem ser realiza-
das por meio de jogos, 
brincadeiras e danças. 
Vale também brincar 
de esconde-esconde, 
de mímica, criar core-
ografias, pular corda, 

elástico e amarelinha. 
Videogames que esti-
mulam os movimentos 
corporais também são 
bem-vindos.

Já para os adultos, a 
orientação é pelo me-
nos 150 minutos de 
atividade física por se-
mana, sendo que ativi-
dades que trabalham 
os músculos devem 
ser incluídas pelo me-
nos 2x na semana. Para 
quem está em home 
office durante a pan-
demia, é importante 
evitar longos períodos 
sentado. Levante-se 
de tempos em tempos 
para se movimentar, 
seja para buscar água, 
ir ao banheiro ou até 
mesmo dar uma volta 
pela casa.

Quanto aos idosos, 
as recomendações são 
as mesmas que a dos 
adultos, mas devem 
adicionar exercícios de 
equilíbrio para auxiliar 
na prevenção de que-
das e na manutenção 
das capacidades para 
realização das ativida-
des diárias. 

Lembrando que a 
orientação de um pro-
fissional é sempre im-
portante para realizar 
as atividades físicas de 
forma correta e segura.

Quando aliada a outros hábitos, como a alimentação saudável, tem efeitos mais rápidos ainda

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Destaque para muro de arrimo, impermeabilização de piscinas e implantação de baldrames
DIVULGAÇÃO

Casa da Vedação oferece serviços 
especializados para a construção

Você sabe o que 
é um murro de 
arrimo? É uma 

estrutura corrida que tem 
a função de conter uma 
parede, vertical ou semi 
vertical e sua principal 
função é estabilizar al-
guma parte inclinada 
do terreno, que pode 
estar na beirada de cur-
sos de água, encostas 
recortadas para a cons-
trução de estradas, ou 
até mesmo em aberturas 
de valas. Em todas essas 
situações, é importante 
contar com a vedação, 
pois esse muro é feito 
para aguentar grandes 
pressões no solo, princi-

palmente causadas pela 
chuva. É aí que a Casa 
da Vedação pode te aju-
dar, oferecendo todos os 
produtos e profissionais 
capacitados para fazer a 
impermeabilização.

Já pensou em ter uma 
piscina em casa? Ela 

pode trazer bastante di-
versão e conforto, mas 
mesmo que seja cons-
truída corretamente, com 
o tempo e ação do Sol, 
pode começar a apresen-
tar rachaduras. A Casa da 
Vedação também faz o 
serviço de impermeabi-

lização de piscinas. 
Os baldrames são os 

alicerces feitos de alve-
naria nas construções. 
Como depende deles a 
segurança da edificação, 
também é imprescin-
dível fazer a vedação e 
impermeabilização. 

A Casa da Vedação é 
uma rede de produtos e 
serviços que existe há 30 
anos, mas a unidade de 
Indaiatuba foi fundada 
pelo empresário Ander-
son Moraes, em 2011, 
exatos 10 anos atrás. Ele 
conta que por fazer parte 
do ramo da Construção 
Civil, eles estão enqua-
drados na categoria de 
serviços essenciais. 

Durante a Pandemia, 
por conta do crescimento 
no número de obras, eles 
tiveram um aumento de 
70% na demanda da loja. 
Foi necessário inclusive 
que Anderson contratasse 
mais um engenheiro civil 
e um motorista para dar 
conta de todo o trabalho. 

Eles vendem tanto 
atacado como varejo, e 
tem mão de obra espe-
cializada para a aplicação 
dos produtos, que são 
muitos, entre eles: ade-
sivos, aditivos, mantas 
para asfalto, impermea-
bilizantes, resina acrílica 
e mais. 

Se você ficou interes-
sado, os telefones para 
contato são (19) 3801-
5940 ou o Whatsapp 
comercial: (19) 97405-
3089, ou ainda o site 
www.rcvvedaçao.com.
br. A Casa da Veda-
ção de Indaiatuba fica 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
nº 2502, bairro Jardim 
Esplanada. 

Catálogo da Casa da Vedação inclui produtos voltados para a impermeabilização 
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BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja

Adelaide Decorações

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

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

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

A linda Bella Rampani dos proprietários Rose e Clóvis, no 
Banho e Tosa da Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Estrutura e qualidade de vida para 3ª e 4ª idades. O Fênix 
Pensionato é uma instituição de longa permanecia para 
idosos, fundada em 2005, que une infraestrutura, localização 
privilegiada em Indaiatuba, equipe multidisciplinar, qualificada 
e muito carinho, com espaços arejados, boa iluminação, 
limpeza e contato com a natureza, os hóspedes possuem 
assistência 24 horas, apartamentos individuais ou duplo e 
visitas liberadas aos familiares todos os dias da semana. Fone: 
(19) 3894-5037 / (19) 99257-7941. Site: www.fenixindaiatuba.
com.br. Rov. Engenheiro Paulo de Tarso, 4081 - Indaiatuba

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

Mr. Roof

Fênix Pensionato

Adriana da Capricho Decor recebendo o Bolo da Madre mimo 
do Jornal Mais Expressão.

O Jornal Mais Expressão presenteou com carinho um Bolo da 
madre, aos clientes Giovanni e Simone da Print Line.

Nosso cliente e amigo Sandro, proprietário da Wolf Reformas 
e Serviços, recebendo o delicioso Bolo da Madre carinho do 
Jornal Mais Expressão.

Wok Box
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Angélica Mariano Terapeuta capilar, com sua cliente/
paciente Ednalva Siqueira, em seu dia de tratamen-
to, paciente a mais de um ano e super satisfeita com 
os resultados!!

A Equipe da Z10 Negócios Imobiliários em dia de treinamento para trazer sempre o melhor para seus 
clientes, parabens!!

C r y s t i a n e  M o n t e i r o  c o m  s u a s  c l i e n -
tes e amigas, Conceição Garcia Brossi  e  
Roberta Brossi Camilotti, na encantadora Boutique dos 
Pães !!

Lizandra Rangel e Aline David com a profissional maravi-
lhosa Lu Evangelo, do salão  Lu Evangelo Nails  Lounge, 
fica na Av.  Conceição, 2783, agende seu horário pelo 
whatsapp 19 99304-9767!!

Inaugurou em Indaiatuba a Royal Face uma clínica com mais de 40 procedimentos estéticos, para  você 
ficar ainda mais linda, parabéns o Mais Expressão deseja muito sucesso!! Na foto Jonas farmacêutico, 
Viviane comercial, Danielle gestão, Dra Amanda biomédica e Mariana recepção!!

Está chegando em Indaiatuba o Centro de 
Reabilitação Neurológica Matheus Alvares! 
Referência no litoral de São Paulo em Terapias Mul-
tidiciplinares, a nova unidade estará localizada na 
Rua Argentina, Nº 13 - Vila Castelo Branco, Indaia-
tuba.



DIVULGAÇÃO

 Além de servir para aliviar o estresse,podem ajudar a descobrir sabores especiais

Estresse, insô-
nia, preocupa-
ção, ansieda-

de. Esses são sinto-
mas comuns da vida 
nos dias atuais, agora 
ainda mais, agrava-
dos pela Pandemia do 
Coronavírus. 

Os chás já são an-
tigos conhecidos na 
hora de buscar uma 
pausa para acalmar 
e relaxar: camomila 
e maracujá são os 
mais clássicos, mas 
sabia que existem ou-
tras ervas que podem 
trazer relaxamento e 

melhor ainda, serem 
muito saborosas?

Veja abaixo algu-
mas dicas de como 
escolher o melhor chá 
para o seu consumo. 

A lavanda, tam-
bém conhecida como 
alfazema, além de 
ser muito cheirosa e 
lembrada por trazer 
boas energias, tam-
bém ajuda a acalmar.

Out ra  e rva  que 
causa um leve rela-
xamento e pode ser 
indicada para induzir 
o sono é a erva doce, 
t a m b é m  b a s t a n t e 
cheirosa e saborosa. 

Outro chá indica-
do para acalmar é 

Neste outono, os chás ainda são 
uma ótima sugestão para acalmar
BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

O chá está se tornando uma bebida muito explorada no Brasil, assim como o café

o de capim ou erva 
cidreira.

Caso queira po-
tencializar o efeito 
relaxante desse tipo 
de chá,  pode mis-
turar outras ervas: 
como hortelã, sete 
sangrias, melissa, ca-
pim-limão, e claro, as 
tão famosas flores de 
camomila. 

Como Gastrono-
mia é a arte de comer 
bem e degustar sabo-
res, vamos dar algu-
mas receitas de chás 
que trazem sensação 
de tranquilidade, mas 
que também ficam 
del iciosos e  caem 
bem nessa época.
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 Receita de Chai Latte 
Ingredientes

Um pedaço de ca-
nela em pau

Anis estrelado
5 cravos da Índia
3 bagas de carda-

momo cortadas ao 
meio

1 colher de chá de 
pimenta do reino em 
grãos

1 colher de chá de 
gengibre ralado

DIVULGAÇÃO

Chai Latte possui um sabor intenso e muito aromático

1 xícara de leite (de 
vaca ou vegetal, se 
preferir)

1/2 xícara de água
2 colheres de sopa 

de açúcar mascavo ou 
melado de cana

canela em pó ou noz 
moscada para servir. 

Preparo

Em uma frigideira, 
toste as especiarias 

(p imenta,  canela, 
anis, cardamomo e 
cravos) por 3 a 4 mi-
nutos. 

Reserve. 
Coloque o gengi-

bre na água, misture 
com o leite e aqueça 
em fogo alto até subir 
as primeiras bolhas.

 Depois desligue e 
junte as especiarias 
tostadas devagar.

 Cubra com um pi-

res e deixe em infu-
são por pelo menos 
10 minutos.

 Coe o chá, e só 
então misture o açú-
car mascavo ou me-
lado. 

Sinta o aroma que 
se espalha pelo ar.

Antes de servir, 
poPode polvilhar ca-
nela em pó ou noz 
moscada, e sirva 
quentinho. 



Nesta quinta-
- f e i r a  ( 2 9 ) 
foi comemo-

rado o Dia Mundial 
da Dança. Pela im-
portância da data, o 
jornal Mais Expres-
são conversou com a 
bailarina e professora 
de dança, Cibele Ri-
beiro. 

Ela tem graduação 
em Ciências Sociais, 
mas  Mes t rado  em 
Artes Cênicas volta-
do para a Dança. Dá 
aulas,  desde 2015, 
no Curso Profissio-
nalizante em Dança 
da Escola Augusto 
Boal, em Hortolândia, 
uma escola gratuita 
que oferece diversos 
cursos profissionais 
em Arte, mas também 
participa de vários 
projetos do PROAC, 
através de editais lan-
çados da Secretaria de 
Cultura do governo do 
estado de São Paulo. 

Ela conta que seu 
interesse por dança 
começou desde crian-
ça, quando ela e as ir-
mãs preparavam apre-
sentações para os pais, 
quando chegassem em 
casa do trabalho, em 
tom de brincadeira. 
Ela foi a única que 

No Dia Mundial da Dança, conheça a 
bailarina e professora Cibele Ribeiro
Para ela, a importância da data é valorizar o trabalho de uma grande rede de artistas

CIBELE RIBEIRO

seguiu com a Dan-
ça profissionalmente: 
“Não tive muito apoio 
da família para se-
guir com a carreira na 
Dança, mas acredito 
que é uma vontade 
tão genuína da alma, 
que é muito difícil 
dissuadir um verda-
deiro artista de seguir 
a diante”.

Desde o começo da 
Pandemia, a Escola de 
Artes Augusto Boal 
só está ministrando 
as aulas online, o que 
foi um desafio para 
Cibele. “Durante as 
aulas práticas é um 
pouco complicado, 
pois além do espaço 
físico na casa que eu 
e os alunos temos que 
liberar para nos mo-
vimentar, eu preciso 
mudar a câmera toda 
hora, para mostrar 
os movimentos do 
corpo”. 

Apesar das dificul-
dades de muitos alu-
nos com a qualidade 
da internet e com a 
necessidade de criar 
um espaço para dan-
çar, Cibele conta que 
a taxa de evasão não 
foi tão grande. Hoje, 
eles ainda mantem 
mais da metade dos 
alunos ativos. 

C ibe l e  t ambém 
dirigiu e participou 

de algumas obras de 
Vídeo-Dança como 
“Moiras, Fios do Tem-
po”, que fez parte da 
Programação do even-
to “Cultura Abraça 
Campinas”, com con-
cepção, roteiro, po-
ema, voz, atuação e 
edição feitas por ela. 
Outro trabalho é o 
“Programação Corpos 
em Quarentena”, a 
convite do Sesc Cam-
pinas, disponível no 

canal do Youtube do 
Sesc, e o mais recente 
chamado “System Er-
ror”, com concepção, 
poema, voz, atuação, 
fi lmagem e edição 
dela, que contou tam-
bém com a parceria 
das artistas Ângela 
Silvatti, na filmagem, 
e Ivana Cubas, na edi-
ção. 

“Para  mim,  que 
trabalho, vivo e res-
piro a Arte, todo dia 

Cibele dá aulas no Curso Profissionalizante em Dança da Escola Augusto Boal e em projetos culturais do governo do estado

é da Dança. Mas a 
data mundial é impor-
tante para valorizar o 
trabalho de milhares 
de pessoas que tem 
a Dança como o seu 
sustento, já que esse 
é um trabalho sempre 
em rede, pois não é 
possível fazer Arte 
sozinho. E também 
para que as pessoas 
que assistem, enten-
dam a importância da 
Arte, inclusive para 

mantermos a Saúde 
Mental”, defende ela.

P a r a  c o n h e c e r 
mais a dançarina Ci-
bele Ribeiro acesse 
as redes sociais: Ins-
tagram e no Youtube 
como “Cibele Ribeiro 
Dança”, e ainda a pá-
gina no Facebook: Ci-
bele Ribeiro Dança e 
Criação. Ela também 
mantem o blog: www.
cibeleribeirodanca.
blospot.com .

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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GODZILLA Vs. KONG
Pré-estreia - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (5): 19h30
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (5): 19h15 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (5): 14h40 [TC] / 17h10 [TC] / 19h45 
[TC]
Polo Shopping
Quinta (29), Sexta (30), Segunda (3), Terça (4) e Quarta 
(5): 15h30 [VIP] / 16h15 / 18h50 / 19h45
Sábado (1º) e Domingo (2): 13h35 [VIP] / 14h30 / 15h30 
/ 16h15 [VIP] / 17h05 / 18h50 / 19h45
............................................................................................
NOMADLAND
Estreia - Drama - Classificação 12 anos - 108 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (5): 16h35 / 19h00
............................................................................................
OS PEQUENOS VESTÍGIOS
2ª semana - Suspense / Policial - Classificação 16 anos - 
128 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (5): 19h30
............................................................................................
MEU PAI
2ª semana - Drama - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (29) a Quarta (5): 15h30
............................................................................................
RAYA E O ÚLTIMO DRAGÃO
3ª semana - Animação / Aventura - Classificação livre - 
114 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (29) a Quarta (5): 15h00 / 18h30
............................................................................................
A VIÚVA DAS SOMBRAS
3ª semana- Suspense / Terror - Classificação 14 anos - 87 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (1º) e Domingo (2): 16h35
............................................................................................
JUDAS E O MESSIAS NEGRO
4ª semana - Drama - Classificação 16 anos - 124 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (1º) e Domingo (2): 14h00
............................................................................................
TOM & JERRY - O FILME
5ª semana - Aventura / Comédia - Classificação livre - 102 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (1º) e Domingo (2): 14h00

Inscrições vão até próximo dia 6 pelo site da Prefeitura

Novas datas e regras 
para o 29º Maio Musical

Estão abertas 
as inscrições 
para o 29º 

Maio Musical que 
neste ano ocorre de 
forma virtual devi-
do a pandemia da 
Covid-19.

Os interessados 
podem se inscrever 
até o dia 6 de maio 
pelo site da Prefei-
tura de Indaiatuba 
(www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura/
c o n c u r s o s / m a i o -
-musical/) e serão 
selecionados 30 
projetos que serão 
divididos nas cate-
gorias Solo, Duo, 
Trio, Quarteto e 
Banda ou Grupo. 
A programação do 
evento será exibida 
entre os dias 14 a 
30 de maio no por-
tal Cultura Online.

Cada proponen-

te, pessoa jurídica, 
poderá concorrer 
somente com um 
projeto. Na inscri-
ção, é preciso en-
viar um breve rele-
ase do projeto, um 
histórico da car-
reira e enviar um 
vídeo com duração 
máxima de três mi-
nutos, além de ou-
tras informações. 
Além disso, cada 
categoria deverá 
seguir as seguin-
tes observações: 
em Solo, o artista 
deve ser comprova-
damente residente 
em Indaiatuba; em 
Dupla, pelo menos 
um dos integrantes 
deve ser comprova-
damente residen-
te em Indaiatuba; 
para Trios, Quarte-
tos e Bandas, pelo 
menos 50% dos in-
tegrantes devem ser 
comprovadamente 
residentes em In-

daiatuba. Caso o 
número dessa di-
visão não seja in-
teiro, considera-se 
o número inteiro 
imediatamente su-
perior ao resultado.

Critérios
Os projetos se-

rão selecionados 
mediante avaliação 
e decisão de uma 
Comissão indica-
da pela Secretaria 
Municipal de Cul-
tura. A documen-
tação apresentada 
será conferida e a 
lista dos projetos 
habilitados será 
publicada no site 
e Imprensa Oficial 
do Município no 
dia 10 de maio. Os 
valores dos cachês 
variam e são de R$ 
750 para Solo, R$ 
1.500 para Duo/
Dupla, R$ 2.250 
para Trio, R$ 3.000 
para Quarteto e R$ 

DA REDAÇÃO 
rmc@maisexpressao.com.br

ARQUIVO/PMI

Cultura | A19

3.750 para Banda/
Grupo.

Para mais infor-
mações, consulte 
o edital completo 
e regulamento em 
www.indaiatuba.sp.
gov.br/cultura/con-
c urs os / maio-mu-
sical/ ou entre em 
contato pelos te-
lefones (19) 3875-
6144 ou 3894-1867 
ou pelo e-mail cul-
tu r a @ i nd ai atub a .
sp.gov.br.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O festival visa estimular e divulgar o trabalho de artistas de Indaiatuba por meio de espetáculos gratuitos
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 945

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

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

CA09417- AT. 450 m² AC. 317 m² - EXCELENTE SOBRADO ALTO PADRÃO EM CONDO-
MÍNIO - VILA PARADISO - INDAIATUBA - 03 suítes com closet, sala estar pé direito 
alto, sala jantar, home theater, lavabo, cozinha com dispensa e área de serviço, escri-
tório no mezanino, wc de empregada, jardim, área gourmet, churrasqueira com forno 
de pizza, edícula, 02 vagas cobertas. Planejados em todas dependências e ar condi-
cionado nas três suítes. Condomínio com infraestrutura completa. R$ 1.700.000,00.

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

AP05089 – AU. 56,94m² -PLAZA BELLA VISTA - LINDO APARTAMENTO DECORA-
DO sendo 02 dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala 02 ambientes (estar e 
jantar), cozinha planejada com cooktop, coifa, forno, micro ondas, planejados em 
todas as dependências e ar condicionado na sala e na suíte. Vagas para 02 Autos. 
Condomínio com área de lazer completa. R$ 362.000,00.

CA08330 - AT. 300 m²- AC. 200 m² - EXCELENTE IMÓVEL ASSOBRADADO COM 
AREA DE LAZER E LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO - JD. ESPLA-
NADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 WCs 
social, cozinha planejada, área gourmet com churrasqueira, piscina, quintal, gara-
gem para 04 autos. Excelente casa a 100 metros do Parque Ecológico. R$ 3.700,00 
+ IPTU.

top, ar condicionado, aquecedor solar, adega 
de vinho, 04 vagas de garagem, sobrado com 
fino acabamento. R$ 650.000,00.

CA09381 - AT.300m², AC.200m²- CASA TÉR-
REA- RESIDENCIAL MARIA DULCE -  03 suítes, 
sala integrado estar e  jantar, escritório, cozi-
nha planejada, duas despensas, área serviço, 
5 banheiros, área gourmet com churrasqueira, 
piscina, 02  vagas de auto cobertas. Condomí-
nio com área de lazer completa, quadra polies-
portiva, piscina adulto e infantil, churrasquei-
ra, salão de festas, salão de jogos, playground, 
portaria 24 horas. R$900.000,00

LOCAÇÃO

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

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

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

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

CA09397 - Casa Térrea - Jardim Moacyr Ar-
ruda  -  AU 154 M2  -  01 sala, 01 dormitório 
com armário, cozinha com armário, 01 WC 
Social, lavanderia,  01 quarto de despejo, 
quintal,  garagem coberta com  02 vagas. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.  R$ 1.600,00 + 
IPTU.

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

VENDAS

CH01809 - ALTOS DA BELA VISTA - AT. 1000 
m² AC. 154,50 m² - Linda chácara com casa 
principal contendo 3 dormitórios(1 suíte), 
sala, cozinha, WC social e lavanderia. Edícu-
la com 1 suíte e área gourmet com churras-
queira e fogão a lenha, banheiro e piscina 
medindo10x5. R$ 900.000,00

AP05079 - RESIDENCIAL ALDROVANDI- AU 
45m² 02 dormitórios, sala, cozinha, lavan-
deria, wc social, vaga para 02 autos. Apar-
tamento próximo á escolas, creches e com 
vista para área verde. R$ 212.000,00.

CA09419 - CASA TÉRREA - RESIDENCIAL 
GREEN VIEW - JARDIM PANORAMA – AT. 
330m², AC 212m², 03 suítes, escritório, la-
vabo, cozinha em conceito aberto com sala 
de jantar e estar, espaço gourmet, área de 
serviço, banheiro de apoio, piscina, quintal, 
jardim e garagem para 04 carros (02 cober-
tos).Acabamento em Porcelanato na casa 
toda; Iluminação em LED com projeto arqui-
tetônico; Preparada para aquecimento solar; 
Pontos de ar condicionado na sala e quartos. 
R$ 997.000,00.

CA09386 - MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150m²AC.175m²- 03 Suítes, sendo 01 
com closet, lavabo, sala e jantar e estar, co-
zinha estilo americana toda planejada, cook-



B2 Imóveis

1) REF 24 -  COND. RESIDENCIAL JARDIM VIENA – 
CASA TÉRREA PRONTA -160 m² AC - 3 suítes, 4 vagas, 
lavanderia, cozinha com armários, espaço gourmet 
– R$810.000,00. EM CONSTRUÇÃO com piscina – 
190m² R$1200.000,00 e 160m² R$900.000,00, am-
bas com 3 suítes, 4 vagas, cozinha, espaço gourmet. 

2) REF 02 - CASA EM CONDOMÍNIO – VILA 
RES. GREEN PARK - R$1.200.00,00, sobrado 
AT- 300m², AC 264m², 3 vagas de garagem, 3 
suítes, mezanino, sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área gourmet, lavanderia, 
home office, quadra poliesportiva, e playgrou-
nd. Aceita permuta com imóvel de menor valor. 
 
3) REF 25 – CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA DULCE – R$1300.000,00, AT 300m², AC 
210,88m², sobrado, 3 dormitórios, 1 suíte com sa-
cada, armários planejados, cozinha, salas estar, jan-
tar, espaço gourmet, aquecedor solar, piscina. Acei-
ta financiamento, estuda permuta com terreno. 

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO – JARDIM QUINTAS DA TERRACO-
TA – Esquina - 1663m² R$430.000,00. 

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 
109,42 ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 
3 banheiros, 1 vaga de garagem. Aceita imó-
vel 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 – SO-
BRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de estar, 
jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com churras-
queira e forno, banheiro, lavabo, despensa, piscina. 
Condomínio com quadra de tênis, campo de fute-

bol gramado, quadra, salão de festas, quiosque com 
churrasqueira, 2 lagos, playground e espaço pets.  
 
7) REF 11 -  JD JEQUITIBÁ – R$551.000,00 - AT- 250 
m² 01 AC-139,48m² CASA, com 03 dorm,01 suíte, 
sala, sala jantar- cozinha e banheiro, com edícula nos 
fundos, área gourmet fechada envidraçada, gara-
gem 2 vagas cobertas, aceita imóvel de menor valor. 
 
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 12 – COND. TERRA MAGNA: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² AC – 250m², com 4 dormitó-
rios, 1 suíte, salas de jantar, estar e tv, bar/adega, 
cozinha, armários embutidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, piscina com hidro, 4 
vagas de garagem, ar condicionado, aquecimen-
to solar e câmeras segurança. Aceita permuta.  

10) REF 03 - CASA EM CONDOMÍNIO – VILLÁ-
GIO 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 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- 
CENTRO- R$ 1.100.000,00 -Com - 128m2, Aca-
bamentos diferenciados, 3 suítes sala ampliada, 
lavabo, varanda gourmet fechada com vidro, área 
de serviço, banheiro de empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas e depósito privativo. Aca-
demia, sauna, cinema, sala de jogos, salão para 
recepção, piscina, área gourmet, Espaço Kids.  
 
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.

         

   

VENDA
CASAS

CA00440-JD. PAULISTA-3 dorms c/ 2 suíte+dep+2vagas. ........................  
.............................................................................................R$  390.000,00
CA00453-PQ. SÂO LORENÇO- 2 dormitórios c/ suíte+3 vagas ...............  
..............................................................................................R$ 410.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................  
..............................................................................................R$ 390.000,00
CA00456-VILA AVAÍ- casa para demolição c/ 270m terreno. .................  
..............................................................................................R$ 290.000,00
CA00457-VILA TELLER- - 3 dorms c/ salão comercial ..............................  
..............................................................................................R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno. ..............  
..............................................................................................R$ 350.000,00
CA00433-PQ. SÃO LORENÇO-3 dorms +dep+4 vagas ....................  
................................................................................. R$ 470.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00446-HELVÉTIA PARK- 4 suítes +dep+ 4 vagas(alto padrão) ........... . 
........................................................................................... R$1.900.000,00
CA00429-MANTOVA-03 dormis c/ suíte+dep+2 vagas. ..........................  
..............................................................................................R$ 649.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. .......................  
.......................................................................................... R$ 1.200.000,00
CA00447-SANTA CLARA- 4 suítes + dep+4 vagas .....................................  
.......................................................................................... R$ 1.950.000,00
CA00434-DUAS MARIA-03 suítes +dep+4vagas ( Alto padrão). .............  
.......................................................................................... R$ 2.700.000,00

APARTAMENTO

AP00192-2 dorms +dep+1 vaga ........................................R$ 280.000,00
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga........................R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ......................R$ 125.000,00
AP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ....................  
..............................................................................................R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas. ..R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas  ......R$ 325.000,00
AP00190-EDIFÍCIO MATHILDE-3 dorms c/ suíte + dep+2vagas. .............  
..............................................................................................R$ 456.000,00
AP00178-EDIFÍCIO IMAGINE-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas. .................  
..............................................................................................R$ 550.000,00

CHÁCARAS

CH00065-VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo ....................  
..............................................................................................R$ 640.000,00
CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina  .....................  
.......................................................................................... R$ 1.350.000,00
CH00060-RECREIO DA COLINA- 4 dorms+dep+4vagas+piscina .............  
.......................................................................................... R$ 1.400.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) .................R$ 410.000,00

TERRENOS

TE00306-VIENA 250M .......................................................R$ 270.000,00
TE00305-QUINTAS DE TERRA COTA-1250M ....................R$ 340.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ...................................R$ 212.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M. ............................................R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS. ...............R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS-150MTS ...................................R$ 150.000,00

SÍTIOS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÕES
CASA

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTO 

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

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

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

SALAO E SALAS

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

GALPÕES

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

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros 
e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira 
e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 ba-
nheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fun-
dos, sala, copa, cozinha e banheiro. 

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, área 
gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 
carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e 
garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. 
Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala 
de jantar com área de luz, copa com armário, cozinha planejada, lavanderia, dispensa com prateleiras, 
garagem para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. Possui 
área gourmet com churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 
405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construti-
vo e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 
dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 
3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. 
Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha 
e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, 
piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área 
de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, churrasqueira, piscina, playground, quadra po-
liesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$395 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. 
Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar 
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, 
lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 
2 carros e descoberta para 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$580 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo 
e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churras-
queira.

CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, 
banheiro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado 
e aquecedor solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armá-
rio, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários 
embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários 
embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA310 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$550 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.   
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$530 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área 
gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$150 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 
1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de 
garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, 
todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 
vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planeja-
da, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão 
de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com 
terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 
ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, 
lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, ele-
tros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer 
completa e elevador.                     

TERRENOS

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

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

TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade. 
Possui área gourmet com churrasqueira. 
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz 
planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé 
com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I - R$600 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, garagem coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozi-
nha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e 
quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varan-
da, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. SÃO FRANCISCO – R$950,00 - 1 dormitório, sala, cozinha, garagem e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 - Sobrado 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia fechada e garagem. 
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 ba-
nheiros,1 cozinha e 2 vagas de garagem. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga 
de garagem. 
BOSQUE DOS INDAIAS - R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de 
garagem. 

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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



B4 Imóveis



B5Imóveis



B6 Imóveis



B7Serviços / Utilidades



B8 Serviços/Utilidades



B9Imóveis



B10 Imóveis

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Lava RápidoBolos

Locação de Caçambas

Alianças

Mecânica Pinturas
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Tintas

Segurança eletrônica Corretora de ImóveisVeterinária

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Seguros
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Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. IRENO BARRETO com 65 
anos, Casado (a) com DIVINA 
INÊS GONALVES BARRETO 
sendo filho (a) de MARIO BAR-
RETO e ROSA DIAS MOREI-
RA. Deixou os filhos: SIDINEI, 
SILVANO, ADAIR, CLAUDETE, 
CLEONICE, RODRIGO (Maio-
res), LUZIA (Fal). Falecido (a) em: 
28/03/2021, e Sepultado (a) no 
Cemitério Mun. de Andirá- PR aos 
29/03/2021.

2. OTAVIO EMELIANO DE SOU-
SA com 85 anos, Solteiro sendo 
filho de ANA RITA DE ARAU-
JO. Deixou filhos. Falecido em: 
14/04/2021, e Sepultado (a) no 
Cemitério do Povoado Peixe aos 
14/04/2021.

3. CLAUDIO CORREIA DE FA-
RIA com 63 anos, Casado (a) 
SUELI DOS SANTOS SAMPAIO 
FARIA sendo filho de PEDRO 
CORREIA DE FARIA e LAU-
RA CASAGRANDE DE FARIA. 
Deixa os filhos: ANA, RAFAEL 
(Maiores), RODRIGO (Fal ). Fa-
lecido (a) em: 19/04/2021, e Se-
pultado (a) em Porto Feliz- SP aos 
19/04/2021.

4. LUIZ CARLOS DA SILVA com 
56 anos , Casado (a) com MARIA 
DE LOURDES DOS SANTOS 
SILVA sendo filho(a) de BENE-
DITO SILVERIO DA SILVA e ANA 
PIRES DA SILVA. deixa filho(s): 
ANA CAROLINE 30, HELENA 
27, RODOLFO 23, Falecido em: 
20/04/2021, e cremado(a) no 
CREMATORIO O PORTAL ITATI-
BA-SP aos 21/04/2021. 

5. AUGUSTO LOURENÇO DA 
SILVA com 88 anos Casado (a) 
com NEIDE APARECIDA DUCA-
TI SILVA sendo filho(a) de PER-
GENTINO LOURENÇO DA SILVA 
e SEVERINA LOURENÇO DA 
SILVA. Deixa filho (s): SANDRA 
(Maior), Falecido em: 20/04/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 20/04/2021. 

6. DORINA MARIA DE LIMA com 
77 anos , Era Viúvo(a) de JOSE 
SOARES DE LIMA sendo filho(a) 
de  e ANTONIA MARIA JOSE. 
deixa filho(s): MAURICIO, LUCI-
MAR, MARIA, DILMA, NILDA , 
GERSON (MAIORES), Falecido 
em: 20/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/04/2021. 

7. JOSE RODRIGUES DA SIL-
VA com 59 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de RAIMUNDO 
JACINTO DA SILVA e LUZANIRA 
RODRIGUES SILVA. deixa filho(s): 
DANIELE, JULIANA, KELVIN 
(MAIORES ), GABRIELE ( 16 ), 
Falecido em: 20/04/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 21/04/2021. 

8. FRANCISCO PEREIRA DOS 
SANTOS com 70 anos , Casado (a) 
com MARIA JOSE PEREIRA DOS 
SANTOS sendo filho(a) de RAUL 
PEREIRA DOS SANTOS e JO-
VELINA PRATES PEREIRA DOS 
SANTOS. deixa filho(s): JOSAFÁ, 
SARA, RUTE, SAMUEL, EDME-
RIO (MAIORES), Falecido em: 
20/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 21/04/2021. 

9. EVALDO GARCIA DE OLIVEI-
RA com 45 anos , Era Separado(a) 
de DANIELA CRISTINA SOUZA 
DOS SANTOS sendo filho(a) de 
JORGE GARCIA DE OLIVEIRA 
e LAIDES CLARA DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): NATHALIA (19) LAIS 
(17) LETICIA (17) GEORGE (12), 
Falecido em: 20/04/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/04/2021. 

10. JULIETA PEZZOPANE com 
71 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ANTONIO PEZZOPANE 
e IZABEL ANTONIA PEZZOPANE. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
20/04/2021, e cremado (a) no CRE-
MAT.MUNICIPAL DE CAMPINAS 
SP aos 21/04/2021. 

11. MARIA REGINA BARBOSA 
PECHT com 69 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO JOSE PECHT sendo 
filho(a) de ANTONIO BARBOSA e 
MARIA DA SILVA. deixa filho(s): 
KATIA, ROGERICO, ROBERTO, 
ROBSON ( MAIORES ), Falecido 
em: 21/04/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 22/04/2021. 

12. LUIZ BATISTA DA SILVA com 
66 anos , Casado (a) com MEIRY 
ESTELINA FERREIRA DA SILVA 
sendo filho(a) de AFONSO BATIS-
TA DA SILVA e MARIA INES DE 
JESUS. deixa filho(s): ERANILDO, 
EDSON, ROGERIO, ELUIZA, JE-
FERSON , LUCAS (MAIORES), 
EMERSON (FAL), Falecido em: 
21/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 22/04/2021. 

13. SIDNEY BARNÉS DE OLIVEI-
RA com 63 anos , Casado (a) com 
FATIMA VESCIA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de JOAQUIM DE 
OLIVEIRA e LEONARDA BARNÉS 
DE OLIVEIRA. deixa filho(s): RO-
BSON 35, TATIANE 38., Falecido 
em: 21/04/2021,e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
22/04/2021. 

14. NILTON PEREIRA NASCIMEN-
TO com 57 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CICERO PEREI-
RA NASCIMENTO e DOMINGAS 
MOEAES DA SILVA. deixa filho(s): 
CRISTIANE, ELIZÂNGELA, FÁBIO, 
FRANCIS, CHAUANE, FAGNER, 
EDIELE, JOSÉ DARLEY, GUI-
LHERME, WALACE, YAN.(MAIO-
RES), Falecido em: 21/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/04/2021. 

15. JOANA ZECCHI CIRILO com 
70 anos , Casado (a) com RAI-
MUNDO ANTONIO CIRILO sendo 
filho(a) de ANGELO ZECCHI e 
APARECIDA CRUMBER ZECCHI. 
deixa filho(s): LILYAN 40, WILLYAN 
(FAL), Falecido em: 21/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/04/2021. 

16. JESSÉ GONZAGA DE SOUZA 
com 66 anos , Casado (a) com MA-
RIA DE OLIVEIRA SOUZA sendo 
filho(a) de JOSAFA GONZAGA 
DE  SOUZA e MARIA TORRES 
DA SILVA. deixa filho(s): DAISY, 
DAVID, JOSAFÁ, JOSIEL, JESSE, 
PAULO ( FILHOS MAIORES )., Fa-
lecido em: 22/04/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
22/04/2021. 

17. DOLORES GARCIA BETAME-
LO com 76 anos , Casado (a) com 
JOSE RODRIGUES BARBOSA 
sendo filho(a) de JOSE LOPES 
GARCIA e VICENSA ALVES RO-
DRIGUES LOPES. deixa filho(s): 
JOSE APARECIDO 53, LUCIANO 
40,MARCOS 35, Falecido em: 
22/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 23/04/2021. 

18. JOSE MILANO FILHO com 
67 anos , Casado (a) com MARIA 
ELMA MILANO sendo filho(a) de 
JOSE MILANO e TEREZINHA 
CANDIDA DE JESUS. deixa fi-
lho(s): CLAYTON 42, PRISCILA 38, 
Falecido em: 22/04/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 23/04/2021. 

19. THERESA RAMOS DE OLI-
VEIRA com 91 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de MARIA RA-
MOS DE OLIVEIRA. deixa filho(s): 
NARLETE , HELENA , GISELDA 
,EDIVAN, JUCINEIDE , MARIA , 
EDIVALDO(MAIORES), LEIDE 
(FAL), GILEUZA (FAL), Falecido 
em: 22/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/04/2021. 

20. ROGERIO SANTOS BERTO-
LINO com 51 anos , Casado (a) 
com RAQUEL ESCAME PASQUINI 
BERTOLINO sendo filho(a) de AU-
GUSTO BERTOLINO e IVELICE 
CANDIDA DOS SANTOS BERTO-
LINO. deixa filho(s): JAQUELINE 
(27), MARIANA (21)., Falecido em: 
22/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 23/04/2021. 

21. PEDRO TOPAL com 83 
anos , Casado (a) com ANALIA 
CONCEIÇAO DAVANÇO TOPAL 
sendo filho(a) de JORGE TOPAL 
e MARIA TOPAL. deixa filho(s): 
LUIZ (53) , JULIO(46)., Falecido 
em: 22/04/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 23/04/2021. 

22. ANA ANTONIO DA ROCHA 
SILVA com 47 anos , Casado (a) 
com MANOEL MARCIO FREIRE 
DA SILVA sendo filho(a) de JOSE 
FERREIRA DA ROCHA e ALICE 
PIA ANTONIO DA ROCHA. dei-
xa filho(s): NATHAN 23, Falecido 
em: 23/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/04/2021.
 
23. ANA DE MORAES NASCI-
MENTO com 78 anos , Era Viú-
vo(a) de GERALDO EUGENIO DO 
NASCIMENTO sendo filho(a) de 
LUPERCIO BENTO DE MORAES 
e MARIA FIDELIS DE MORAES. 
deixa filho(s): GERALDO, ZENI, 
SILVIA, CLEUSA, ELZA (MAIO-
RES), MAURICIO (FAL), Falecido 
em: 23/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/04/2021. 

24. MARIA LUCIA ROSA MEN-
DES com 66 anos , Casado (a) 
com JOÃO MENDES NETO sendo 
filho(a) de MARCILIO ANTUNES 
DA ROSA e LOURDES CUBAS 
DA ROSA. deixa filho(s): GISELE, 
RODRIGO, ERIKA (MAIORES), 
Falecido em: 23/04/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/04/2021. 

25. JOÃO LUIZ DE SOUZA NETO 
com 72 anos , União estável com 
APARECIDA PAES OLIVEIRA 
DOS SANTOS sendo filho(a) de 
JOSE LUIZ DE SOUZA e MAR-
GARIDA DE SOUZA. deixa filho(s): 
JULIANO, HUGO (MAIORES), 
Falecido em: 23/04/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/04/2021. 

26. EDA CANOSSA FERREIRA 
com 89 anos , Era Viúvo(a) de 
ADÃO FERREIRA sendo filho(a) 
de VILERO CANOSSA e YOLE 
MASSANI. deixa filho(s): ISABEL 
(MAIOR), Falecido em: 24/04/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 24/04/2021.  

27. GERALDO PIVA com 75 anos 
, Casado (a) com IVONE FORNA-
RI PIVA sendo filho(a) de SYLVIO 
PIVA e MATHILDE DE LUCCAS 
PIVA. deixa filho(s): CHRISTIAN, 
CHRISTIANE (MAIORES), Faleci-
do em: 24/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/04/2021. 

28. WILSON RUESCH com 67 
anos , Era Divorciado(a) de ELZA 
ARAKAKI sendo filho(a) de WAL-
TER RUESCH JUNIOR e PINA 
RUESCH.deixa filho(s): CLEITON, 
HEBERT, ANDERSON (MAIO-
RES), Falecido em: 24/04/2021, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/04/2021. 

29. BENWILSON PERERA DOS 
PRAZERES com 93 anos , Era 
Viúvo(a) de CEZIRIA PERERA 
DOS PRAZERES sendo filho(a) de 
ANTONIO CIPRIANO DOS PRA-

ZERES e NORBERTA PERERA 
DOS PRAZERES. deixa filho(s): 
RUY, RUBENS, ONILDA, EUNICE, 
ANTONIA ( MAIORES ), Falecido 
em: 25/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/04/2021. 

30. GETULIO MARTINI com 76 
anos , Casado (a) com MARIA 
APARECIDA RONQUIM MAR-
TINI sendo filho(a) de ARLINDO 
MARTINI e CARMELINDA FURINI 
MARTINI. deixa filho(s): JANETE,-
CIRLEI, CELIA, PATRICIA (MAIO-
RES) GERALDO(FAL)., Falecido 
em: 25/04/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/04/2021. 

31. MARIA DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS com 74 anos , Era Vi-
úvo(a) de ARLINDO TEIXEIRA 
DOS SANTOS sendo filho(a) de 
JOSE SOARES DE OLIVEIRA e 
MIGUELINA FEREIRA LOPES. 
deixa filho(s): MARCIO, EDU-
ARDO (MAIORES), Falecido 
em: 25/04/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/04/2021. 

32. WELLINGTON CORREIA 
DOS SANTOS com 45 anos , 
Casado (a) com MARIA CRISTI-
NA OLIVEIRA DE JESUS sendo 
filho(a) de OVIDIO FERNANDES 
DOS SANTOS e MARIA DE FATI-
MA CORREIA DOS SANTOS. dei-
xa filho(s): WILLIAM (26)  WESLEY 
(23) JOHN WELTON (7), Falecido 
em: 25/04/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/04/2021. 

33. CLEMENTINA CONSOLARO 
BARREIROS com 81 anos , Era 
Viúvo(a) de JOAO DOMINGOS 
BARREIROS FILHO sendo filho(a) 
de GIUSEPPE CONSOLARO e 
GIOVANNINA SPINETTI CONSO-
LARO. deixa filho(s): SERGIO,JO-
AO,ALEX (MAIORES), Falecido 
em: 26/04/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/04/2021. 

34. SONIA BARROS DELGADO 
FARIAS com 71 anos , Era Viú-
vo(a) de JURACY SANTOS FA-
RIAS sendo filho(a) de ANTONIO 
DELGADO e ANTONIA NATHALIA 
BARROS DELGADO. deixa fi-
lho(s): SANDRO, SANDRA (MAIO-
RES), Falecido em: 26/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 26/04/2021. 

35. RUTE CONCEIÇÃO GUEDES 
com 58 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JESUITE GUEDES e MI-
LOZINHA CONCEIÇÃO GUEDES. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido em: 
26/04/2021, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 26/04/2021. 

36. ELIEZER GRACIANO DA 
SILVA com 78 anos , Casado (a) 
com MARIA JOSE CHERACO-
MO sendo filho(a) de MESSIAS 
GRACIANO DA SILVA e MARIA 
DAS DORES DE JESUS. deixa 
filho(s): HELDER 51, Falecido 
em: 26/04/2021, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 27/04/2021. 

37. ODILON MARTIM WELLEN-
DORF com 88 anos , Casado (a) 
com BERNADETTE OLIVEIRA 
WELLENDORF sendo filho(a) de 

FRANCISCO WELLENDORF 
e CAROLINA PASTEINACHI. 
deixa filho(s): ABIGAIL, VERA, 
EDISON, MARINES, ADILSON, 
ODILON, CARLOS (MAIORES), 
Falecido em: 27/04/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/04/2021. 

38. MARIA BEZERRA GOMES 
com 99 anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE FERREIRA GOMES sen-
do filho(a) de EMIDIO FERREI-
RA DA SILVA e ANTONIA BE-
ZERRA DE CARVALHO. deixa 
filho(s): MARLENE, MARIA JAN-
DIRA, PATRICIA ( MAIORES 
), Falecido em: 27/04/2021, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/04/2021. 

39. BRAZILINA DE ANDRADE 
REZENDE com 81 anos , Ca-
sado (a) com JOÃO DA SILVA 
REZENDE sendo filho(a) de VI-
CENTE PEREIRA DE ANDRA-
DE e MARIA JORGE DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): HELENA, 
ELIAS, MARICLEIA, EVALDO, 
NEUZA, JOSE, LUCIO (MAIO-
RES), CREUZA ( FAL ), Falecido 
em: 27/04/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
27/04/2021.

40. LAURINDA CAVALARI DE 
BERARDINO com 75 anos , 
Casado (a) com DURVAL DE 
BERARDINO sendo filho(a) de 
HOLIVIO CAVALARI e IZAURA 
LOPES. deixa filho(s): NEIVA, 
ELAINE (MAIORES), Falecido 
em: 26/04/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
27/04/2021.
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REF 02- Casa em Condomí-
nio – Vila Res. Green Park - 
R$1.200.000,00, sobrado AT- 
300m², AC 264m², 3 vagas de 
garagem, 3 suítes, mezanino, 
sala jantar e estar, cozinha, 
5 banheiros, spa, área gour-
met, lavanderia, home office, 
quadra poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta com 
imóvel de menor valor. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 14 - Jardim Regina - 
Casa térrea - AT  250 M², 
AC – 130m², 3 dormitórios, 
1 suíte, banheiro social e 
externo, lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,0 - Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 08 -  PQ. Boa Esperan-
ça – R$320.000,00 - AT- 135 
m² 01 casa, com 02 dorm, 
sala, cozinha e banheiro, com 
edícula inacabada no fundo. 
Fone – (19) 9 7109-6186
REF 11 -  JD. Jequitibá – R$ 
551.000,00 - AT- 250 m² 01 
AC-139,48m² CASA, com 
03 dorm,01 suíte, sala, sala 
jantar- cozinha e banheiro, 
com edícula nos fundos, 
área gourmet fechada envi-

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

 
Venda de sítio - de quase 
dois alqueires, plano, bastan-
te água, cerca nova, três ca-
sas, um grande galpão, valor 
de 500 mil e aceita proposta 
e parcelamento. Contato (19) 
99762-7708.
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entra-
da + parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 1,5KM 
do centro de Monte Mor, Via 
asfaltada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, lago 
e área verde preservada. 19 
4105-7479
CHÁCARA COLINAS Com 
2 dormitórios Banheiros 
feminino e masculino R$ 
750.000,00  19 4105-7479
Sitio em Morungaba: Ter-
reno 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 mi-
neiro Fogão a lenha, forno 
e churrasqueira. Jardim com 
inúmeros pés de flores Orqui-
dário Horta, Pomar formado 
com mais de 100 pés de 
frutíferas ,4 pés jabuticabas 
centenárias, Vários pés de 
café já produzindo, Arvore 
Ipê amarelo centenário. 
Linda vista para montanhas, 
Garagem coberta para 02 
carros. 3 Nascentes e lago 
Excelente local ização - 
Estrutura: Possui energia 
elétrica e o abastecimento 
de água é feito por meio de 
poço caipira e 2 nascente 
Valor 357000,00 Tratar 19 
995579761 Marcos

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

 
Vende-se apartamento 
no condomínio Villa Das 
Praças - em Indaiatuba no 
Jardim Alice, apartamento 
com 2 dormitórios, sala, copa, 
cozinha, banheiro e lavande-
ria, uma vaga de garagem 
e condomínio com área de 
lazer completa com piscina, 
quadra poliesportiva e salão 
de festas com churrasqueira 
e está no valor de 245 mil. 
Contato (19)99762-7708.
REF 07- Edif. Athenas – 
Lindo apto R$1.200.000,00 
- Área útil 184m², amplas sala 
e cozinhas, 04 dormitórios, 02 
suítes, 03 vagas de garagem, 
salão de festas, piscina. Fone 
– (19 ) 9 7109-6186
R E F  1 3  –  A p t o  D u e 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 128m2, 
Acabamentos diferenciados, 
3 suítes sala ampliada, la-
vabo, varanda gourmet fecha-
da com vidro, área de serviço, 
banheiro de empregada, 03 
Vagas de garagem cobertas e 
depósito privativo. Academia, 
sauna, cinema, sala de jogos, 
salão para recepção, piscina, 
área gourmet, Espaço Kids. 
Fone – (19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLAZA 
BELA VISTA: 2 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas de garagem 
19 99384-740
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dor-
mitórios e vaga de gara-
gem, acabamento exce-
lente, com sanca na sala, 
wc. Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t r a d a  +  p a r c e l a s  d e 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com mó-
veis planejados, portaria 24 
horas, área de festas, vaga 
de garagem, piscina, eleva-
dor. Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apartamento 
com 02 dormitórios em óti-
mo acabamento e vaga de 
garagem portaria 24 horas 
por apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-6141 
Corra!
Vendo Apartamento:  Villa 
Helvetia, ultimo andar 51m²  
2 quartos, sala, cozinha e 
varanda 2 vagas de gara-
gem coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen -19 
97410-2013

 
Apto. Jardim dos Colibri: 
Cond. Vitoria Regia, 2 dormi, 
sala , cozinha, banheiro 1 
vaga de garagem coberta, 
area de lazer e portaria 24hrs 
Valor R$1.200,00 reais inclu-
so água e condominio - Cida 
19 99713-3440
Apto Locação Imagine - 3 
dorm. sala, cozinha, 2 vagas. 
Academia, Brinquedoteca, 
Churrasqueira Panoramica, 
Deck, Espaço Fitness, Fral-
dário, Home Office, Jardim de 
Leitura, Piano Room, Piscina 
Adulto e Infantil, Pista de Bi-
cicleta, Playground, Pool Bar, 
Portaria, Praça das Águas, 
Quadra Poliesportiva, Sala 
de Massagem, Saunas, Spa, 
Wine Space, Solário.  Aluguel 
R$ 2.350,00 + Cond. + IPTU.  
F.: (19) 98346-2299
Reserva Vista Verde Lo-
cação, 3 dorm. sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área de 
serviço, 2 vagas de garagem, 
Espaço goumert, churras-
queiras, brinquedoteca, fral-
dário, playground, quadra 
recreativa, salão de jogos, 
spa com piscina aquecida, 
sauna, sala de massagem, 
espaço fitness, piscinas adul-
to e infantil. Valor R$ 1.600,00 
+ COND. + IPTU

draçada, garagem 2 vagas 
cobertas, aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 12 – Cond. Terra Mag-
na: R$1.400.00,00 Sobrado 
– AT- 360m² ac – 250m², 
com 4 dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e tv, bar/
adega, cozinha, armários em-
butidos, 4 banheiros, espaço 
gourmet com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas 
de garagem, ar condicionado, 
aquecimento solar e câmeras 
segurança. Aceita permuta. 
Fone – (19) 9 7109-6186
Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo 
nos fundos e garagem p/ 
02 autos. De 270.000,00 
POR APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. Corra! 
F.: 99762-7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM EURO-
PA: 3 dormitórios + 1 uma 
suíte 2 cobertas 2 descober-
tas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 3 dormitórios 
c/ suíte 2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-3282 
WHATs
 CASA NOVA CONDOMÍNIO 
VEIENA 3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  R$ 
740.000,00 Tel 12 99774-
3282 WHATS

CASA NOVA CONDOMÍNIO 
BRÉSCIA 3 dormitórios c/ 
suíte 1 vaga coberta R$ 
715.000,00   12 997743282 
WHATS
Vende-se casa no Nova 
Veneza - com dois dormitó-
rios sendo uma suíte, sala, 
cozinha, WC social, área de 
serviço, uma vaga de gara-
gem, churrasqueira, armários 
nos lavatórios dos banheiros 
e na cozinha e está no valor 
de 275 mil.  Contato (19) 
99762-7708.
Vende-se duas casas no 
mesmo terreno inteiro com 
250 metros quadrados na 
Morada do Sol - bom para 
investimento, casa da frente 
com sala, cozinha, banheiro 
e 2 dormitórios e a casa do 
fundo possui 2 dormitórios, 
sala, cozinha com móveis 
planejados, banheiro, ambas 
possuem lavanderia, quintal, 
garagem para 5 carros e 
portão eletrônico. Contato 
(19)99762-7708.
casa nova no Jardim Coli-
bris: Casa com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC social, 
lavanderia, quintal, garagem 
para 2 carros, portão eletrô-
nico, aceita financiamento 
e está no valor de 280 mil. 
Contato (19)99762-7708.
Sobrado no Jardim Espla-
nada: em Indaiatuba. Sobra-
do com quatro dormitórios 
sendo dois suítes e dois com 
varanda, sala grande, copa, 
um escritório, cozinha com 
uma grande pia e armários 
embutidos, 2 WC social, 
lavanderia, quarto para aca-
demia, nos fundos área de 
lazer com churrasqueira, 
forno a lenha e pia coberta e 
uma edícula com um quarto 
e WC social e garagem para 
4 carros. Está no valor de 
1.000.000,00 e aceita troca 
por chácara de menor valor. 
Contat0(19)99762-7708.
PARQUE DAS FRUTAS: 3 
domi 1 suite mais 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para 
2 carros e portão eletronico 
VENDO, TROCO POR CHA-
CARA OU CASA MAIOR, 
CONTATO: 3816-8112
Vendo casa Portal do Sol:  
2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, edicola com chur-
rasqueira e garagem coberta 
para 2 carros R$290.000,00 
Ellen 19 97410-2013
Vende-se duas casas: no 
mesmo terreno inteiro com 
250 metros quadrados na 
Morada do Sol, bom para 
investimento, casa da frente 
com sala, cozinha, banheiro 
e 2 dormitórios e a casa do 
fundo possui 2 dormitórios, 
sala, cozinha com móveis 
planejados, banheiro, ambas 
possuem lavanderia, quintal, 
garagem para 5 carros e 
portão eletrônico. Contato 
(19)99762-7708.
Casa à Venda Jardim 
Esplanada I: Indaiatuba. 
4 dorm., 2 suítes. Uma 
suíte fica nos fundos, sala 
de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha, dispensa, 
lavanderia, espaço gourmet, 
banheiro de hidromassagem, 
ar condicionado. Preço 
R$790.000,00 Localização 
privilegiada. Próximo colégio 
objetivo, Parque Ecológico, 
Mercado e farmácia.

SÍTIO EM ELIAS FAUSTO: 
74 alqueires. 2km do asfalto, 
terra roxa sitio plano e com 
plantio de cana, rico em água 
Valor de R$130mil o alqueire 
Contato 19 99762-7708

 
REF 09 – Terreno em Con-
domínio – Jardim Quintas 
da Terracota – Esquina - 
1663m² R$430.000,00. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Milano 
-  R$257.000,00 AT - 303 me-
tros. Fone – (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra Mag-
na – R$380.000,00 – Terreno 
com 656m² - Excelente! Fone 
– (19) 9 7109-6186
TERRENO JARDIM CO-
LONIAL  150 metros R$ 
185.000,00 19 99384-7400
TERRENO ELIAS FAUSTO 
175 metros R$ 57.000,0019 
99384-7400
TERRENO RESIDENCIAL: 
London Park 300m² exelente 
topografia documentação ok 
com escritura Valor 260mil 
tratar com Proprietario 19 
98288-1728
Terreno 20.000m² : com 
escritura (área rural) entrada 
pela rodovia José Boldrini, 
150m da rodovia 30% de 
área verde e nascente. Aceito 
permuta em Indaiatuba Valor 
R$50,00 m², valor abaixo 
do mercado. Local: Alto de 
Itaici, Barro Videiras, à 500m 
da igreja. (Aceito Proposta) 
Tel: 19 98800-5342 com 
Proprietário 

 
Vendo/Troco - Locado: 
R$3.800,00 - Prédio comer-
cial residencial próximo ao 
Haoc - Rua dos Indaiás, 256. 
Terreno 250m², contruído 
230m². Ótimo local.Valor R$ 
830 mil. Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Sala comercial para loca-
ção. Edifício Corporate 
- Área útil 39,99 Aluguel R$ 
1.200,00 + Cond + Iptu F.: 
(19) 98346-2299

 
Quer ser uma revendedora 
Lowell? Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - Edimara
Viajo para o Paraguai en-
comendas pelo Fone: (19) 
98201-7566 Ricardo e Sa-
mantha ou deixar o contato.
Vendo Bancada c/ 2 cadei-
ras 2 espelhos c/ molduras. 
R$1.000,00 R: Chile, 244 
- JD. América F.: (19) 3312-
0908

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

VENDO: Geladeira Bras-
temp 2 portas R$500,00 TEL: 
3935-1633 Sonia
VENDO: 2 camas elasticas p  
adulto R$150,00 CADA TEL: 
3935-1633 Sonia
VENDO: 1 porta sanfonada 
de salão R$200,00 TEL: 
3935-1633 Sonia
VENDO: Poste de energia 
R$100,00 TEL: 3935-1633 
Sonia
Vendo – Cômoda com cor-
rediça 4 gavetas cor escura, 
Criado mudo 3 gavetas R$ 
70,00 os dois. Tratar com 
Rosália 1998174-5270

 
Quer ser uma revendedora 
Lowell? Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - Edimara
Aulas de Portugues e reda-
ção com o Jornalista Ricardo 
F.: (19) 98201-7566 / 98315-
9064
Ofereço-me Para pequenos 
reparos residenciais Sidnei 
19 98997-8226
Ofereço-me Boleira, faço 
bolos de todos os sabores por 
encomenda F: 3894-1610 / 19 
98976-3352 Fatima
Ofereço-me Como cuidadora 
de Idoso ou Babá. F: 3894-
1610 / 19 98976-3352 Fatima
Ofereço-me como acompa-
nhante de idoso diurno ou 
noturno não acamado, ou 
ajudante de cozinha. Tel: 19 
99738-2266.
Ofereço-me Manicure Pé e 
mão, Cabelereira corte R$ 
25,00, Botox sem formol 
grátis 1 corte. Atendimento 
a Domicilio  (19) 99369-5615
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador ou 
Jardineiro Fone: (19) 99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me Como cuidadora 
de idoso, ternho referencias e 
bom nivel cultural 19 99188-
0858 Simara
Ofereço-me: Trabalho com 
pinturas, anos de experiência 
no ramo, Faça seu orçamen-
to sem compromisso (19) 
99193-2917 whats
Ofereço-me para conserto 
de máquinas de costura (In-
dustrial e Domésticas) F.: (19) 
99212-1731



Ensino 
Fundamental 
incompleto

Açougueiro 
Ajudante de obras 
Auxiliar de piz-
zaiolo 
Caseiro 
Coletor de lixo 
domiciliar 
Mecânico de auto 
em geral 
Montador de es-
truturas metálicas 
Motorista de cami-
nhão
Oficial de serviços 
gerais 
Pedreiro 
Pintor de obras 
Pintor industrial

Serralheiro 
Servente de 
Pedreiro
Soldador

Ensino 
Fundamental     

completo

Açougueiro 
Auxiliar de limpeza 
Ajudante de 
cozinha 
Atendente de 
balcão 
Auxiliar de manu-
tenção predial 
Auxiliar de 
marceneiro 
Auxiliar mecânico 
de refrigeração 

Balconista de 
açougue 
Barman 
Caldeireiro 
montador 
Cozinheiro geral 
Eletricista 
Garçom 
Mecânico de manu-
tenção de máquina 
industrial

Montador soldador 
Oficial de manuten-
ção predial 
Oficial de serviços 
gerais na manuten-
ção de edificações 
Pedreiro 
Pizzaiolo 
Serralherio de 
Aluminios

Servente de Pe-
dreiro 
Soldador

Ensino Médio 
completo

Ajudante de 
serralheiro 
Ajustador Mecâ-
nico 
Analista de contro-
le de qualidade 
Apontador de 
produção 
Auxiliar de linha de 
produção 
Atendente de 
balcao 
Atendente de 
Padaria 
Auxiliar de 

confeitaria 
Auxiliar de logistica
Caseiro
Chefe de serviço 
de limpeza 
Controlador de 
acesso 
Cozinheiro geral
Desenhista mecâ-
nico 
Eletricista auxiliar 
Eletricista de insta-
lações de veículos 
automotores 
Empregado domés-
tico nos serviços 
gerais 
Encarregado de 
orçamento 
Enfestador de 
roupas 
Ferramenteiro de 

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. 

Contamos com a compreensão de todos! 08/03/21
Atendimento das: 08h00 ás 15h00 2ª a 6º feira. Telefone: 19 3816-9248 -  38169249  – 3816-9252

ATENÇÂO: Estamos em novo endereço!  24 de Maio 1.670 - Ponto Cidadão

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momento. Para saber a 
empresa e dados da vaga comparecer ao Pat com todos os documentos.

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

Passando o numero do CPF ou PIS para que possamos fazer a pesquisa das 
vagas

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

bancada 
Fiscal de preven-
ção de perdas 
Fresador 
Inspetor de monta-
gem 
Manobrista 
Marceneiro 
Mecânico de auto-
móvel 
Mecânico de diesel 
e eletricidade
Mecânico de 
manutenção de 
máquinas, 
Monitor de siste-
mas eletrônicos de 
segurança externo 
Motorista de cami-
nhão 
Montador de apare-
lhos elétricos 

Operador de tesou-
ra mec e máq de 
corte, no acab de
chapas e metais 
Operador de tria-
gem e transbordo 
Porteiro 
Preparador de 
torno automático
Programador de 
máq - ferramenta 
com comando
numérico 
Programador de 
risco e corte 
Projetista de mó-
veis 
Torneiro mecânico 
Traçador de caldei-
raria
Vendedor

Ensino Tecnico

Técnico de 
enfermagem 

Técnico eletrônico
 

Ensino Superior 
incompleto

Engenheiro 
mecânico

Ensino Superior 
completo

Consultor de 
tecnologia da 
informação

PCD
Auxiliar operacio-
nal de logística



B16 Serviços/Utilidades


