
O novo secretário de As-
sistência Social da Prefeitura 
de Indaiatuba, Décio Rocha 
(Republicanos), disse, em 
entrevista exclusiva ao Mais 
Expressão, que foi con-
tratada uma empresa para 
realizar um diagnóstico so-
bre a necessidade específica 
de cada bairro da cidade na 
visão dos moradores.

Pré-candidato defende 
redução de funcionários

Número de contribuintes 
supera previsão da Receita

O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSD, 
Felício Ramuth, com 1% das intenções de votos na última 
pesquisa, disse em Indaiatuba que, se chegar lá, vai reduzir 
o número de secretarias e de funcionários para melhorar a 
eficiência e a eficácia da máquina pública e disse que vai 
zerar fila em creche.

Editorial
No texto “Não se en-

gane”, este jornal alerta o 
leitor para ficar atento ao 
que falam e fazem os can-
didatos nesta eleição.

Pág A2

Pág A15

100 MIL - A banda CPM22 encerrou a programação do Maio Musical deste ano. O mês 
de shows musicais promovido pela Prefeitura atraiu 100 mil espectadores. Outro show que 
atraiu bastante público foi o de Rodrigo Teaser, um dos responsáveis por manter Michael 
Jackson vivo nos corações dos fãs. Ele se apresentou no sábado (28).

Prefeitura 
levantará as 
demandas 
por bairro 
para obras
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Administração 
vai construir 
novo cemitério 
até 2023
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A Receita Federal infor-
mou que 7.388 contribuintes 
a mais entregaram a decla-
ração de Imposto de Renda 
em Indaiatuba neste ano. O 
número superou as expecta-

Primavera realiza 
pesquisa para 
ouvir torcedor e 
melhorar atuação

Mais Expressão 
chega à sua 
milésima edição 
nesta semana

O jornal que chega às 
mãos do leitor hoje é o 
milésimo produzido pelo 
Mais Expressão. “A marca 
representa um triunfo do 
investimento sério e do com-
promisso com a verdade”, 
afirmou o diretor geral do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan de Santi. “Vamos em 
frente”.

O secretário de Governo da 
Prefeitura, Luiz Alberto Ceboli-
nha Pereira, que estará na edição 
deste ano do Troféu.Pág A19

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022

tivas, que eram de receber 
72.845. A explicação para o 
aumento é a falta de correção 
da tabela e aplicações em 
bolsa, o que acaba pegando 
mais gente. Pág A6

O objetivo é pensar em 
políticas públicas com an-
tecedência e preparo, como 
o governo atual sempre 
informa quando se refere ao 
planejamento da cidade para 
2035, que são estudos que 
vêm sendo realizados nas 
diversas áreas que compõem 
a administração municipal 
atualmente. Pág A04

Grupo armado 
de fuzis tenta 
assaltar loja de 
folheados 

Prefeito afirma 
que formação 
da Fiec tem foco 
na indústria

Indaiatuba 
mantém uso de 
máscara como 
opcional
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Não se engane

Artigos

Editorial

FORÇA – Pelo menos 
80% dos partidos com repre-
sentação na Câmara Federal 
hoje têm pelo menos um inte-
grante na Frente Parlamentar 
Evangélica. A chamada ban-
cada evangélica combate te-
mas como igualdade de gêne-
ro, diversidade sexual e novos 
formatos de famílias.

ALUGUÉIS - Lojistas 
instalados nos principais sho-
pping centers do Brasil vêm 
sofrendo pressões enormes 
dos locadores de espaços para 
pagar aluguéis muito acima 
do considerado aceitável. A 
situação tem mobilizado enti-
dades de classe e levado lojis-
tas a contratarem advogados 
para garantirem os seus direi-
tos.

AINDA - O acidente com 
time da Chapecoense em 2016 
ainda provoca sérios proble-
mas ao clube e às famílias das 
vítimas do voo 2933 da La-
Mia. É que tem de serem pa-
gas indenizações pela morte 
de 71 pessoas. Os valores po-
dem chegar a R$ 50 milhões. 
Em recuperação judicial, a di-
reção do clube pediu esta se-
mana um desconto de até 85% 
para poder pagar as famílias.

INCLUSÃO - A Sanofi, 
empresa biofarmacêutica glo-
bal, decidiu lançar esta sema-
na seu primeiro programa de 
estágio 100% afirmativo para 
pessoas pretas ou pardas. O 
programa visa garantir não só 
a diversidade, mas também a 
inclusão.
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Eloy de Oliveira

Às vésperas da eleição de 2020, que elegeu prefeitos e 
vereadores, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas re-
velou que o estrago das fake news é muito maior do que se 
imagina. O maior problema é que essas notícias falsas se 
propagam com mais rapidez e facilidade que as reais.

Em sete anos (até 2020), a pesquisa identificou mais 
de 337 mil publicações que colocavam em dúvida a lisura 
das eleições brasileiras. No Facebook, esses posts geraram 
mais de 16 milhões de interações. No YouTube, foram mais 
de 23 milhões de interações. Por aí se vê o dano.

Você sabia que registrar filho de outra pessoa, 
como se fosse seu, é crime?

MENTIRA ELEITORAL

A campanha eleitoral começou efetivamente com a definição dos pré-candidatos aos cargos 
eletivos em disputa no pleito deste ano: deputados estaduais e federais, senadores, governado-
res e presidente da República (apenas prefeitos e vereadores não concorrem este ano).

Com a abertura da temporada de busca pelo voto, começam também a surgir as chamadas 
fake news. Elas foram um trunfo valioso na eleição de 2018, a anterior a esta na disputa pelos 
mesmos cargos. Há quem diga que aquele ano foi o que mais teve ação desse tipo de cilada.

Nesse cenário, Indaiatuba recebeu dois pré-candidatos ao governo do Estado em maio: no 
início, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que se intitula candidato do presidente Bolsonaro, 
e, já mais para o final do mês, Felício Ramuth (PSD), candidato do ex-ministro Gilberto Kas-
sab.

Só para o eleitor se situar, os dois demonstraram desconhecimento total das coisas da ci-
dade. Alguém poderá dizer que não dá para um candidato a governador se preocupar com os 
problemas de uma cidade só, como Indaiatuba. Mas isto não é verdade. Indaiatuba importa.

No mínimo, os dois tinham de se preocupar em saber quais são os problemas realmente e 
pensarem em soluções, pois o cidadão local quer saber da resolução do seu problema também 
e não só dos problemas do Estado, ainda que haja os que afetem a população indaiatubana.

Tarcísio de Freitas, por exemplo, se prontificou a não renovar a concessão de pedágios da 
SP-075, que atualmente pertence à AB Colinas. Só que o contrato tem validade até 2028. Por-
tanto, ele não teria gestão alguma sobre o assunto mesmo que venha a se eleger.

Já Felício Ramuth disse que sabe que Indaiatuba tem um grave problema de falta de leitos 
pediátricos e em seguida afirmou que não sabe se a administração não vai construir um hos-
pital, mas ocorre que a falta de leitos se deve a um aumento sazonal de procura pelas tempe-
raturas baixas. 

Como confiar que esses pré-candidatos, se forem escolhidos e vencerem as eleições de fato 
saberão dos problemas de Indaiatuba? Dificilmente, eles serão tratados com a seriedade e 
urgência necessárias, pois sequer estão no roteiro de informação dos pré-candidatos.

Alexsandra Manoel Garcia – OAB/SP 315.805 – Advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões

Grupo Silvana Carvalho - Conheça mais sobre nosso trabalho em: www.silvanacarvalho.com.br

Corretor especialista: como ele vai te ajudar
No mundo do mercado imobiliário, é imprescindível ser atendido por um corretor especialista. 

Pois, este profissional te oferecerá conhecimento e segurança em sua área de atuação. 
O consultor de imóveis generalista trabalha em diversas áreas, desde imóveis residenciais até 

industriais, agregando quantidade em seu portfólio de vendas. Eventualmente, um corretor gene-
ralista pode atuar apenas com imóveis residenciais. Porém, sem muita segmentação de categoria 
de imóvel, valor ou localização.

Por exemplo, é muito comum encontrar corretores de imóveis residenciais que são generalis-
tas. Pois, atuam em apartamentos e casas fora ou em condomínios fechados.

Ao contrário, o corretor especializado trabalha com foco apenas em uma localidade ou em 
uma segmentação de imóvel. Existem os corretores que trabalham nichados ou em super nicho 
(como é o caso dos corretores de venda no Grupo Silvana Carvalho).

Chega de perder tempo andando de um lado para o outro procurando algo que irá te agradar 
(ou não). O corretor especialista analisa o seu perfil completo, alinhando suas necessidades e 
desejos com as opções disponíveis no mercado.

Ao trabalhar com um consultor focado em uma área, ele saberá te informar situações comuns 
e específicas da sua atuação. Comprar um imóvel em certa região, pode ter especificações únicas 
em relação a outras regiões.

Preferimos trabalhar de forma segmentada para proporcionar um atendimento personaliza-
do. Com o propósito de manter nosso padrão de qualidade e satisfação dos nossos clientes, seja 
comprador ou vendedor.

O ato de registrar um filho não biológico como se fosse seu, popularmente conhecido como 
“adoção à brasileira”, é uma das maneiras mais comuns que os casais encontram para realizar o 
sonho de se ter um filho.

Sempre existe aqueles que ofertam filho de outra pessoa, para adoção, acreditando estar fazendo 
o bem à criança. Primeiro que o ato de adotar não deve ser considerado como caridade e sim como 
um ato de amor e a disposição de serem pais de uma criança, que, por algum motivo, está em estado 
vulnerabilidade e necessita de uma família. Segundo que fraudar o cadastro nacional de adoção, se 
valendo da prática de registrar o filho de outra pessoa como seu, é crime.

O art. 242 do Código Penal diz que dar parto alheio como próprio; registrar como seu o filho 
de outra pessoa; ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao 
estado civil, é considerado um ilícito penal, no qual a pena é de reclusão de dois a seis anos.

No entanto, caso o crime seja praticado por motivo de reconhecida nobreza, a pena será menor: 
de detenção, de um a dois anos, podendo até mesmo o juiz deixar de aplicá-la.

Portanto, é sempre recomendável que uma advogada especialista seja consultada.

MONOPÓLIO – O Con-
selho Administrativo de De-
fesa Econômica, o Cade, 
investiga acusação de abuso 
de monopólio contra a em-
presas White Martins. Ela é 
a maior fornecedora de CO² 
da América Latina e estaria 
fornecendo seletivamente o 
CO² para as indústrias de 
refrigerantes, o que teria pa-
ralisado a produção das fá-
bricas regionais 

MERCADO - Em razão 
da pandemia, o custo do bu-
ffet de um casamento de pe-
queno porte, que envolve de 
30 a 100 convidados, dobrou 
de valor no primeiro trimes-
tre deste ano. Por isto, em 
comparação com o primeiro 
trimestre do ano passado, as 
solicitações “casamento ci-
vil” aumentaram 80%.

PARCERIA – O Sicoob 
e a Visa firmaram acordo 
para oferecer dez ingressos 
com direito a acompanhante 
para assistir a dois jogos na 
Copa do Mundo de Futebol 
no Catar. Para participar, os 
interessados receberão um 
número da sorte para con-
correr a cada transação de 
no mínimo R$ 5,00 no crédi-
to. A promoção vai até 31/08.

ACOLHIMENTO - A Es-
cola Estadual Tenista Maria 
Esther Andion Bueno, em 
Campinas, doou mais de 5 
mil absorventes para 90 alu-
nas da unidade, a um custo  
total de R$ 3,5 mil desde ou-
tubro do ano passado.
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Pré-candidato ao governo de São Paulo 
pretende enxugar a máquina pública

DIEGO ALCON

DIEGO ALCON

Felício Ramuth (PSD) entende que 
o maior desafio para chegar ao 
cargo é se tornar conhecido

Na última sexta-feira 
(27), o Mais Expres-
são recebeu a visita do 

pré-candidato ao governo de 
São Paulo pelo PSD, Felício 
Ramuth. Com cerca de 1% das 
intenções de votos, Ramuth 
aposta suas fichas no plano 
de governo que elaborou e 
nas visitas às cidades, como 
Indaiatuba, para se tornar 

mais conhecido da população. 
Durante sua entrevista ao 
programa Gente de Expres-
são, o candidato defendeu 
investimentos na saúde e na 
educação e também falou da 
sua saída do PSDB após 28 
anos de partido. 

Ex-prefeito de São José 
dos Campos, no Vale do 
Paraíba, Ramuth defende 
principalmente a bandeira da 
melhora na gestão pública, 
tanto que pretende fazer uma 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

O pré-candidato Felício Ramuth em entrevista 
ao programa Gente de Expressão

Para postulante é eleição mais aberta em 30 anos Vereador disputa para federal
A última pesquisa di-

vulgada, sobre a intenções 
de voto para o governo de 
São Paulo, apontou Felício 
Ramuth com apenas 1,2%. 
Ela foi feita pelo Instituto 
Paraná Pesquisas e saiu no 
dia 30. O resultado o coloca 
distante da briga pelo segun-
do turno, hoje protagonizada 
pelos candidatos Fernando 
Haddad (PT), Tarcísio de 
Freitas (Republicanos) e 
Márcio França (PSB). 

Ramuth, no entanto, se 
mantém esperançoso. De 
acordo com as pesquisas, na 
projeção espontânea (quan-
do as opções de candidato 
não são apresentadas ao 
eleitor), Tarcísio de Freitas 
é o nome mais citado, com 
6,6 dos votos. “Ao meu ver, 
essa é a eleição mais aberta 
dos últimos 30 anos para o 
governo do Estado de São 
Paulo. O primeiro colocado 
aparece com 5% dos vo-
tos, isso mostra que é uma 

oportunidade para todos os 
candidatos”.

Ele também se colocou 
como um candidato inde-
pendente, sem ligação com 
os candidatos à Presidência 
da República ou à reeleição. 
“Eu não sou o candidato do 
Lula, como o Haddad, o pior 
prefeito da história de São 
Paulo. Não sou o candidato 
do Bolsonaro, como o Tar-
císio de Freitas, que vai ter 
que trabalhar com a rejeição 
dele, além da questão de ra-
dicalização, que eu também 
não concordo. Não sou o 
candidato do Dória, como o 
Rodrigo Garcia, portanto o 
candidato do atual governo, 
que é mais do mesmo. 

Apesar de se colocar 
contrário à política do atual 
governo, Ramuth foi filia-
do ao PSDB por 28 anos, 
migrando apenas em 2022 
para o PSD. 

Ao ser questionado sobre 
a sua ligação com o atual 

reforma administrativa. Caso 
eleito, o candidato contou que 
pretende reduzir o número de 
secretarias, diminuir o número 
de cargos comissionados e au-
mentar a eficiência do Estado 
usando a gestão. “Muito se 
discute a reforma tributária, 
mas ela só vai mudar a forma 
como os pedaços do bolo 
são divididos. Eu temo que 
a reforma tributária acabe 
gerando mais impostos, o que 
eu sou absolutamente contra”. 

Nas áreas da saúde e edu-
cação, que ele ser priorida-
de, Ramuth disse que irá 
modernizar os processos na 
Farmácia de Alto Custo, que, 
segundo o candidato, funciona 
de forma arcaica. Ele também 
se comprometeu a pensar em 
soluções para a ampliação de 
leitos pediátricos e neonatais 
da região. Como foi mostrado 
pelo Mais Expressão em sua 
última edição, o sistema de 
saúde vem trabalhando em seu 
limite de atendimento. 

Para a educação, o projeto é 
zerar as filhas nas creches. “É 
uma questão de justiça zerar fila 
de creche, porque de zero a três 
anos, todos os especialistas já 
sabem, é o momento do desen-
volvimento cognitivo e da so-
ciabilização. Aquelas crianças 
que têm essa oportunidade vão 
se tornar melhor preparados 
para a vida e a gente poder 
fazer com que todos tenham a 
mesma linha de largada para a 
vida”. Zerar a fila das creches, 

inclusive, são os legados que 
Ramuth afirmou ter deixado 
como prefeito em São José 
dos Campos durante seus dois 
mandatos, entre 2016 e 2022. 

Primeira visita
Antes de Felício Ramu-

th, o primeiro pré-candidato 
ao governo do Estado a visi-
tar Indaiatuba foi Tarcísio de 
Freitas, que tenta a vaga do 
Republicanos para a disputa. 
Na oportunidade, ele usou da 
ligação que tem com o governo 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL), já que foi ministro de 
Infraestrutura, e se apresentou 
como candidato dele.

Freitas participou de um 
encontro promovido pelos 
Conservadores Paulistas, rea-
lizado no Clube 9 de Julho, e 
afirmou que não vai renovar 
a concessão da SP-075, caso 
seja eleito. Para Tarcísio, se ele 
fizesse uma nova licitação, seria 
para “jogar mais investimentos 
para dentro e a tarifa menor. 

governo, Ramuth disse não 
ter feito parte de nenhuma 
gestão de forma efetiva. 
“Com dois anos de mandato, 
ainda em 2018, eu já dizia 
que o PSDB estava saindo 
de mim e não eu do PSDB. 
O partido não soube se re-
novar, identificar e valorizar 
seus talentos aqui no Estado 
de São Paulo. Eles gostavam 
muito do nosso jeito de fa-
zer política e do nosso jeito 
de fazer gestão, desde que 
ficássemos quietinhos lá em 
São José dos Campos, sem 
dar palpite”. 

Durante a entrevista ao 
programa Gente de Ex-
pressão, Ramuth também 
revelou que votou contra 
João Dória nas prévias re-
alizadas pelo PSDB, tendo 
o diretório de São José dos 
Campos apoiado o ex-go-
vernador Eduardo Leite na 
disputa com Dória. “Depois 
disso, era a hora de sair”, 
finalizou. (LM).

O vereador Vinícius Sau-
dino (PSD), de Salto, cabo 
eleitoral de Felício Hamuth 
para o governo do Estado na 
região e que o acompanhou 
na visita ao Mais Expressão, 
oficializou a sua pré-candi-
datura a deputado federal 
por Salto durante o encontro. 
“Coloquei meu nome à dispo-
sição do partido, porque creio 
ser possível chegarmos ao 
Congresso e lá defendermos 
nossa região e o Estado com o 
mesmo afinco que atuo como 
vereador. Vamos aguardar a 
convenção e batalhar por esse 
objetivo”, destaca.

Vinicius é formado em 
Direito e está em seu segundo 

mandato na Câmara. Ele se 
considera um dos vereadores 
mais atuantes, tendo encami-
nhado e aprovado projetos de 
lei que contribuíram para a 
melhoria da qualidade de vida 
dos saltenses. De acordo com 
o vereador, sua atuação o co-
loca como um dos vereadores 
mais presentes.

Vinicius completará 30 
anos em setembro e espera ter 
seu nome referenciado pelo 
partido em dobradinha com 
o deputado estadual Rogério 
Nogueira (PSDB), que vai 
buscar a reeleição. “Temos 
intensificado os contatos na 
região e ouvido sugestões para 
o trabalho”, aponta. (LM).

O vereador Vinícius Saudino (à esq.) e o pré-candidato Hamuth



Novo secretário diz  
que a Prefeitura fará 
diagnóstico por bairro

Permanência no cargo ainda é incerta

A pasta de Assistência 
Social de Indaiatuba 
tem um novo secre-

tário há quase dois meses. 
Por conta do processo de 
desincompatibilização de 
Hélio Ribeiro (Republi-
canos), antigo titular, que 
renunciou ao cargo para 
viabilizar a sua pré-candi-
datura a deputado federal, 
Décio Rocha (Republica-
nos), que está licenciado 
do seu mandato como ve-
reador, assumiu a função. 
Depois de algumas tenta-
tivas frustradas, o Mais 
Expressão conseguiu uma 
entrevista exclusiva com o 
novo comandante da pasta, 
que comentou os planos que 
pensou, a política municipal 
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Há 30 anos à frente da 
Igreja Universal, o agora 
secretário de Assistência So-
cial Décio Ribeiro disse que 
desenvolve projetos sociais 
há muitos anos, ainda assim, 
contou que não esperava ser 
chamado para o cargo no 
lugar do seu companheiro de 
partido, Hélio Ribeiro (Repu-
blicanos). “Foi uma surpresa, 
meu nome foi cogitado pela 
experiência prática. Na parte 
técnica, ainda estou aprenden-
do, mas temos vários técnicos 
para ajudar nas questões es-
pecíficas”.

O convite aconteceu jus-
tamente após o processo de 
desincompatibilização do 
ex-secretário, que obrigato-
riamente precisou se desligar 
do cargo para tentar disputar 
as eleições. Ao ser pergunta-
do sobre a sua situação caso 
o ex-secretário não dispute 
ou consiga a legenda e não 
conquiste uma das vagas ao 
Congresso Nacional, Décio 
desconversou. “O futuro a 
Deus pertence”, ao que com-
pletou com “a gente vai ficar 
[dependendo] da vontade de 
Deus e da canetada do Nilson 
Gaspar (prefeito da cidade)”, 
emendou. 

Décio também afirmou 
que a sua continuidade não 

Décio Rocha entende que a pasta da Assistência Social vai 
trabalhar melhor se conhecer os problemas antes de agir

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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e as eleições.  
Dentre as principais no-

vidades da pasta sob o seu 
comando, Décio comentou 
que realizará uma pesquisa 
de diagnóstico. Segundo 
o secretário, a administra-
ção municipal contratou 
uma empresa para fazer um 
diagnóstico da necessidade 
específica de cada bairro da 
cidade, isso a partir do pon-
to de visto dos moradores.

“Esse diagnóstico vai 
ajudar a trabalhar na pre-
venção, já com ações antes 
de os problemas surgirem, 
né? O diferencial de In-
daiatuba é esse: pensar em 
políticas públicas com an-
tecedência”. Décio também 
repetiu um mantra do pre-
feito Nilson Gaspar (MDB), 
que diz sempre pensar no 
planejamento para 2035. 

     Essa programação ficou 
famosa de tanto que o che-
fe do Executivo comenta a 
respeito e também por ter 
sido criado um grupo de 
estudos visando encontrar 
soluções para a cidade até 
o ano programado.

Ao ser questionado so-
bre a atual situação de In-
daiatuba, o chefe da pasta 
de Assistência Social disse 
que não tem visto uma si-
tuação alarmante igual ao 
resto do país, mas citou as 
drogas como um dos gran-
des problemas. 

De acordo com o secre-
tário, muitos do que estão 
na rua são jovens adultos, 
principalmente homens, que 
abandonaram tudo por cau-
sa do vício. “Tem pessoas 
aqui do nosso município em 
situação de rua que tem casa 

própria, tem pai, tem mãe, 
tem esposa. Não são todos, 
tá? Não estou generalizan-
do”, ressaltou. 

Dentre outros projetos 
citados que estão no radar 
do secretário está o progra-
ma “Família Acolhedora”, 
que facilita o acolhimento 
de crianças e adolescentes 
que passam por problemas 
familiares. Décio também 
disse estar quase inician-
do o projeto de “Inclusão 
Produtiva”, hoje restrito 
apenas a um Cras (Centro 
de Referência de Assis-
tência Social). No projeto, 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade aprendem 
a confecção de roupa. 

Décio Rocha finalizou 
uma parte da entrevista 
dizendo que o seu sonho é 
zerar as situações de vul-

nerabilidade social, mas 
reconheceu ser impossível. 
“Meu sonho é capacitar as 
pessoas, para que elas não 
precisem mais de ajuda. 
Não é que a gente não quer 
trabalhar, estamos aqui para 
isso, mas eu acho, não sei se 
você me entende, seria uma 
sociedade ideal”, finalizou. 

O sonho mexe tanto com 
o trabalho da secretaria, que 
o fez cogitar a mudança 
de Assistência Social para 
Desenvolvimento Social. 
“O termo assistência dá 
impressão de só receber, um 
certo comodismo. Agora, 
desenvolvimento é  ajudar 
a pessoa não só hoje, no 
que ela precisa, mas sem-
pre, empurrando ela para 
a frente, para se capacitar, 
desenvolver e poder ajudar 
outras pessoas no futuro”. 

Décio Rocha em anúncio oficial como novo secretário de Assistência Social 

depende somente do resultado 
eleitoral, mas do trabalho que 
ele está desenvolvendo. “Vai 
depender muito do dia a dia, 
do trabalho desenvolvido e 
dos resultados da pasta, acho 
que é o que condiciona a gen-
te para continuar no cargo”.

Próximo a Pepo Lepinsk 
(MDB), presidente da Câma-
ra, e tendo seu companheiro 
de bancada concorrendo ao 
mesmo cargo, Décio evitou 
demonstrar tendência para um 
dos lados, se limitando a dizer 
que torce pelo dois. “Eu vou 
ficar bem em cima do muro, 
torço pelo sucesso do Hélio 
e também do Pepo. Eu torço 
pelo grupo e os dois são do 
nosso grupo, qualquer um que 
ganhar vou ficar feliz e se os 
dois ganharem eu vou ficar 
mais feliz ainda”, comentou. 

Assim como as principais 
lideranças locais que dispu-
tam votos, ele também disse 
acreditar ser importante votar 
em pessoas da cidade para 
cargos representativos nas 
esferas federais. “Indaiatuba 
carece de recursos federais, 
tem muitos recursos federais 
que poderiam vir para o nosso 
município, mas se você não 
tem lá um deputado ativo, atu-
ante, então a gente da cidade 
perde dinheiro”. (LM).
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Receita recebe 7,3 mil 
declarações a mais

Malha fina retém pouco mais de 2 mi

A Recei ta  Federa l 
informa que até as 
23h59 desta terça-

-feira (31), fim do prazo 
de entrega do Imposto 
de Renda da Pessoa Físi-
ca 2022, ano-calendário 
2021,  foram recebidas 
80.233 declarações de 
contribuintes de Indaia-
tuba. O número superou a 
expectativa, que, segundo 
o órgão, era de que 72.845 
declarações fossem envia-
das este ano.

Apesar disso, a partir de 
agora, se houver alguém 
que estava obrigado a en-
tregar a declaração e não 
o fez até o fim do prazo, 
esse alguém estará sujeito 
ao pagamento de multa. 
O valor da multa é de 1% 
ao mês sobre o valor do 
imposto de renda devido, 
limitado a 20% do valor do 
imposto de renda. O valor 
mínimo da multa é de R$ 

A Receita Federal infor-
mou que um pouco mais de 
2 milhões de declarações 
foram retidas para análise, 
a chamada malha fina, por 
algum tipo de divergên-
cia encontrada como dado 
preenchido incorretamente, 
algum rendimento incom-
patível ou, até mesmo, 
uma suspeita de fraude em 
análise.

O pagamento da resti-
tuição, caso tenha direito, 
também fica retido até que 

Número total na cidade chegou a 80.233 contribuintes 
neste ano; previsão anterior era de que houvesse 72.845 

165,74.      
A multa é gerada no 

momento da entrega da de-
claração e a notificação de 
lançamento fica junto com 
o recibo de entrega. O con-
tribuinte terá 30 dias para 
pagar a multa. Após este 
prazo começam a correr 
juros de mora (taxa Selic).    

O movimento para a 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda foi tran-
quilo em Indaiatuba nos 
dois últimos dias do prazo, 
segunda e terça-feira. É 
que a maioria dos con-
tribuintes utilizou o final 
de semana para acertar as 
contas com o Leão, o que 
desafogou os computado-
res da Receita na cidade 
no encerramento do prazo.      

De acordo com a Re-
ceita Federal, foram en-
tregues 36.322.912 de-
clarações do IRPF 2022 
dentro do prazo no País e 
11.574.374 declarações do 
IRPF 2022 dentro do prazo 
no Estado de São Paulo.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Se tiver de pagar multa, contribuinte tem um mês para regularizar a sua situação 

Aumento de 
declarações
Diversas cidades brasi-

leiras superaram a expec-
tativa da Receita Federal 
no que se refere ao número 
total de declarações entre-
gues neste ano, e, segundo 
técnicos do órgão, algumas 
explicações podem dar 
pistas do que realmente 
aconteceu para justificar 
o comportamento.

“Temos uma tabela de 
imposto de renda que não 
tem sido corrigida, então 
isso faz com que, anu-
almente, um percentual 
grande de pessoas passe a 
estar obrigada a declarar o 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física. Identificamos 
também operações em bol-
sa de valores, que obrigam 
o contribuinte a declarar os 
rendimentos alcançados”, 
explicou o auditor fiscal 
responsável pelo recebi-
mento das declarações do 
IRPF, José Carlos Fernan-
des da Fonseca.

as inconsistências sejam 
esclarecidas.

Para saber se caiu na 
malha fina, o contribuinte 
precisa consultar a situação 
da declaração na Receita 
Federal (pela internet, app 
da Receita para tablets e 
smartphones), acessar o 
e-CAC para visualizar o 
extrato do imposto de renda 
através do código gerado 
na própria página do órgão 
e a partir daí fazer a checa-
gem individual. (DK).
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Intitulada Jardim da Paz, a obra visa 
atender ao crescimento em 30 anos

Prevendo o crescimento 
populacional e territo-
rial, pelo prazo de 25 

a 30 anos, a Prefeitura de 
Indaiatuba informa que ini-
ciou a construção de um novo 
cemitério municipal, que 
ficará na Avenida Luís Bruno 
Petrilli, no bairro Buru.

O cemitério Jardim da 
Paz terá 1.449,14 m² de área 
construída e será linear, no 
modelo jardim.  A previsão é 
de que a obra esteja concluída 
no início de 2023.

O projeto da Secretaria 

Cidade terá um novo cemitério até 2023
ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI

O novo cemitério intitulado Jardim da Paz 
será linear e projeto segue o modelo jardim

de Planejamento Urbano e 
Engenharia prevê um veló-
rio, que será composto por 
quatro salas de porte médio 
e duas de porte grande, to-
das cercadas por varandas, e 
uma capela com capacidade 
para 60 pessoas, além de 
banheiros com acessibilida-
de. Também será construída 
uma lanchonete para dar mais 
comodidade e conforto aos 
familiares enquanto realizam 
os velórios.

A área administrativa fun-
cionará ao lado da guarita de 
entrada e terá recepção, sala 
de assistente social, sala de 
controle, sanitário e refeitório 

Pandemia aumentou demanda, mas havia suporte
Até quinta-feira (26) 852 

óbitos foram registrados em 
decorrência da Covid-19 e o 
grande número sobrecarre-
gou o sistema funerário da 
cidade, como aconteceu na 
maioria dos municípios de 
todo o país.

De acordo com a Secre-
taria de Serviços Urbanos, 
o pico de sepultamentos 
aconteceu no dia 8 de junho 

de 2021, quando foram en-
terradas 13 pessoas, sendo 
6 por Covid-19. Outro pico 
registrado foi no mesmo 
mês, dia 13, quando 12 
foram sepultados, sendo 9 
Covid-19.

A pasta informou ao 
Mais Expressão que, ape-
sar do grande número de 
sepultamentos registrados 
desde março de 2020, no iní-

Salto terá de arranjar outro local
Salto, cidade vizinha de 

Indaiatuba, possui dois ce-
mitérios. De acordo com 
informações da reportagem 
feita por um jornal da cidade, 
os dois cemitérios podem 
estar chegando à capacidade 
máxima e o tema foi assunto 
de uma reunião entre os vere-
adores integrantes da Mesa da 
Câmara e a empresa conces-
sionária, em janeiro de 2021.

Na ocasião, foi alertado 
que foram feitas três solici-
tações de ampliação da área, 
sendo a última em outubro de 
2020.  Ainda na reunião foi 
discutida a proposta da cons-
trução de um cemitério verti-
cal de 15 andares, numa área 
de 10 mil m2 com capacidade 
para mil sepultamentos por 
andar, o que prolongaria a 
vida útil do espaço. (DK).

para atender os funcionários. 
O local ainda contará com 
área interna de estaciona-
mento para visitantes.

De acordo com o secre-
tário de Serviços Urbanos, 
Guilherme Magnusson, ini-
cialmente os sepultamentos 

cio da pandemia, Indaiatuba 
ainda possui estrutura para 
atendimento da demanda de 
mortes.

A Prefeitura também en-
fatizou que os cemitérios 
da cidade não estão lotados  
como ocorre em algumas 
cidades da região e que há 
possibilidade de novos se-
pultamentos por um longo 
período ainda. (DK).

ocorrerão em uma área de 
aproximadamente 8.000m². 
“Parte da gleba ainda poderá 
ser utilizada para ampliações 
futuras do cemitério, de acor-
do com a necessidade do mu-
nicípio”, disse. “A proposta 
da administração municipal 

é atender a demanda pro-
vocada pelo crescimento da 
cidade pelas próximas três 
décadas”, acrescentou.

A execução está sob a 
responsabilidade da equipe 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente.
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Em circulação desde 2002, jornal é o mais antigo da cidade atualmente
Mais Expressão chega à 1000ª edição

O jornal  Mais Ex-
pressão chega hoje 
à sua milésima edi-

ção. Durante todos esses 20 
anos, foram noticiados os 
mais diversos assuntos, que, 
inclusive entraram para a 
história de Indaiatuba. 

E da sua primeira edi-
ção até esta de número mil 
diversos profissionais se 
esforçaram para que o jor-
nal impresso chegasse até 
as bancas ou nos pontos 
de distribuição. Entre eles 
jornalistas, diagramadores, 
representantes comerciais e 
profissionais de pós-venda, 
entre outros que toda semana 
trabalham para entregar aos 
leitores um jornal compro-
metido com a verdade, sem 
deixar de lado, o principal, 
que é a prestação de serviços 
aos indaiatubanos.

Em sua milésima edição, 
o Mais Expressão só tem 
o que comemorar. Hoje é 
considerado o mais antigo 
da cidade e é um dos únicos 
que sobreviveu diante das 
crises econômicas sofridas 
pelo país nos últimos anos.

Acesso à informação
O Mais Expressão é 

distribuído todas as sextas-
-feiras, gratuitamente, e está 
disponível em bancas e em 
pontos autorizados.

O jornal é composto pelas 
seguintes editorias: política, 
economia, cidades, polícia, 
educação, saúde, esportes e 
artes e variedades, além do 
social com fotos dos princi-
pais eventos que acontecem 
em Indaiatuba. 

A edição impressa tam-
bém possui o caderno B com 
anúncios de compra e venda, 
empregos, prestações de 
serviços, entre outros.

Ao longo dos seus 20 
anos de existência, o jornal 
passou por diversas transfor-
mações gráficas e a última 

ocorreu em janeiro deste 
ano. 

Elaborado pelos pro-
fissionais Márcio Nunes e 
Diego Alcon, o novo projeto 
gráfico desobriga o uso de 
títulos em duas linhas e o 
complemento, chamado de 
linha fina, e passa a usar títu-
los adaptados aos assuntos.

“As mudanças ocorreram 
para marcar o início de um 
novo ano e para oferecer 
aos leitores um produto 
mais robusto e adequado ao 
mercado”, disse o diretor do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan de Santi.

Segundo o editor-chefe, 
Eloy de Oliveira, o designer 
gráfico segue uma tendência 
de modernização internacio-
nal, já adotada pelo Estadão 
em outubro do ano passado 
e por outros jornais impor-
tantes. 

O projeto ainda inclui a 
adoção de abertura de edi-
toria em cores diferentes, 
conforme o assunto, para 
orientar melhor o leitor. 
“Nossa missão é elevar in-
formações de qualidade com 

uma apuração fiel aos fatos 
e de forma independente”, 
afirmou Eloy.

Para garantir esse traba-
lho, além da linha editorial 
já consolidada ao longo de 
toda a história do jornal, a 
equipe de reportagem conta 
com profissionais experien-
tes. Fazem parte da redação 
os jornalistas Denise Katahi-
ra, Bárbara Garcia, Lucas 
Mantovani e a estagiária 
Rayane Mello.

Digital
Além de impresso, os 

leitores também têm acesso 
ao Mais Expressão pelo 
digital. O jornal digital está 
disponível no site www.mai-
sexpressao.com.br e pode 
ser acessado, gratuitamente, 
a qualquer momento. Inclu-
sive, no site, há arquivos dos 
jornais dos últimos anos.

As notícias dos jornais 
impressos também podem 
ser conferidas no portal e 
nas redes sociais.

Há 15 anos no ar, o por-
tal Mais Expressão foi um 
dos pioneiros na cidade. 

Com notícias de Indaiatuba 
e região, as reportagens são 
produzidas por sua equipe de 
jornalismo, e o site contabi-
lizou em 2021 quase 1 mi-
lhão de visualizações, com 
exatos 972.292 mil acessos, 
214.789 (+28,35%) a mais 
que o número registrado em 
2020. Já o número de usuá-
rios no portal saltou 14,67% 
no comparativo entre 2021 
e 2020.

“A ideia é que o leitor 
tenha sempre acesso à in-
formação no exato momento 
em que o fato acontece, seja 
em Indaiatuba ou em outras 
cidades”, disse o diretor. 

Atualmente, o portal é 
acessado por pessoas nos 
Estados Unidos, Portugal, 
Noruega, Suécia, Reino 
Unido, Irlanda, Alemanha e 
Moçambique. 

Jornal regional
Desde a pandemia, o 

Mais Expressão também 
circula, gratuitamente, nas 
cidades de Monte Mor, Ca-
pivari, Elias Fausto, Rafard 
e Mombuca.

Criada em meio à pande-
mia, a versão para cidades da 
região também demonstrou 
arrojo. “Estamos com 53 
edições, mesmo com uma 
crise econômica. Isso só 
confirma que estávamos ou-
vindo corretamente um de-
sejo das populações dessas 
cidades, de que precisavam 
de um órgão de informação 
como o nosso”, disse o di-
retor.

Há projetos para a ex-
pandir ainda mais. “Temos 
projetos para levar o Mais 
Expressão para outras cida-
des da região. É um projeto 
que está em discussão há um 
tempo e pretendemos iniciar 
ainda neste ano”, conta o 
diretor comercial do Grupo, 
Cleiton Fernando Manzato.

Para o atual editor-chefe 
Eloy de Oliveira, o jornal 
ganha aprovação quando 
se torna um aliado da po-
pulação na cobrança das 
autoridades por melhorias, 
como ocorreu em janeiro 
deste ano, período no qual 
várias cidades da região en-
frentaram graves enchentes.

REPRODUÇÃO 

Capa da edição regional, criada durante a pandemia (à esq.), o portal que garante presença digital (ao centro) e a edição de Indaiatuba
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Anunciantes destacam a parceria 
com o jornal e os resultados 

Ao completar 1.000 
edições nesta sex-
ta-feira (3), o jornal 

Mais Expressão foi resgatar 
a história que construiu jun-
to com alguns anunciantes, 
que são parceiros desde 
o início da circulação do 
jornal ou que confiaram e 
ainda confiam no trabalho 
deste veículo há muitos 
anos.

Para o diretor geral do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan De Santi, são poucos 
os órgãos de imprensa que 
possuem clientes desde o 
início da sua atividade ou 
tão antigos quanto eles. “É 
um orgulho para nós termos 
essa relação”.

Lucimara Aparecida 
Andreani, proprietária de 
uma franquia da escola de 
língua inglesa Yazigi, que 
funciona há 25 anos em 
Indaiatuba, é uma das clien-
tes que estão com o jornal 
desde o início. Ela decidiu 
tornar-se anunciante do 

Há clientes que fazem anúncios desde a primeira edição por confiar no potencial da publicação
Jornal Mais Expressão no 
começo da publicação. Ela 
conta que conheceu o Grupo 
através de um jornalista que 
a apresentou a Admilson 
Redecopa, na época um dos 
donos do jornal (Admilson 
faleceu há dois anos vítima 
da Covid). 

“A ocasião era a publi-
cação de uma campanha 
que a rede me solicitou. 
Mas, além disso, o jornal 
me ofereceu a possibilidade 
de realizar projetos perso-
nalizados, já que também 
tinha o propósito de ajudar 
a impulsionar as empresas 
da cidade. Fiquei muito sa-
tisfeita, e por isso continuo 
com a parceria até hoje”, 
explica ela.

Lucimara ainda ressalta 
que o Grupo Mais Expres-
são está sempre próximo 
de seus parceiros, tratando 
cada um de forma persona-
lizada. Além disso, ela acre-
dita que as publicações es-
tão sempre comprometidas 
em transmitir informações 
verdadeiras, com responsa-
bilidade e honestidade.

Já Ellen Negrão, respon-
sável pela Cia do Salgado, 
junto com seu marido Fa-
biano Negrão, conta que 
eles são anunciantes do jor-
nal há nove anos. “Naquela 
época, quando começamos, 
as mídias impressas tinham 
mais força. Iniciamos aos 
poucos, com alguns con-
teúdos no jornal semanal 
e na revista. Com o tempo, 
fomos percebendo que a 
parceria dava resultado e 

DIVULGAÇÃO

desde então continuamos”, 
relembra. Ela completa 
afirmando seu desejo de que 
o Grupo prospere cada vez 
mais, tanto nas mídias im-
pressas, site, redes sociais 
ou qualquer outra nova pla-
taforma que venha a existir. 

Mirian Mazetto, respon-
sável pela Z10 Negócios 
Imobiliários, ressalta que 
o relacionamento do Mais 
Expressão com os clientes 
não se restringe apenas à 

publicidade: “Consigo ver 
um comprometimento do 
jornal em nos ajudar a cres-
cer e com isso nos tornamos 
parceiros. Foi por esse mo-
tivo que, mesmo durante a 
pandemia, enquanto a maio-
ria das empresas diminuíam 
seus gastos com divulgação, 
nós continuamos”, explica. 
“Esse relacionamento culti-
vado com seriedade faz com 
que queiramos permanecer 
juntos”. 

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br 

As anunciantes Lucimara Aparecida Andreani (Yazigi), Ellen Negrão (Cia do Salgado) e Mirian Mazetto (Z10)
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Grupo armado de fuzis invade empresa 
de folheados a ouro na Vila Homero

Motociclista embriagado 
bate e vai preso por briga

A Guarda Civil deteve um 
homem de 36 anos, na noite de 
sábado (28), no Jardim Hubert, 
em Indaiatuba, depois que ele 
bateu a moto que pilotava em 
outra moto e iniciou uma dis-
cussão, que causou desordem, 
por estar embriagado.

O dono da moto atingida 
disse aos policiais que trafegava 
pela via pública com sua moto 
quando o outro motociclista apa-
receu inesperadamente e colidiu 
contra o veículo. A discussão 
começou porque a vítima freou 
a motocicleta para não bater e o 
acusado se sentiu prejudicado.

Logo após perceberem que as peças tinham valor menor, homens deixaram local sem levar nada
DIVULGAÇÃO / CÂMERAS DE SEGURANÇA

Integrante do grupo que invadiu empresa de folheados 
a ouro durante o momento em que entrava o comércio

Cinco homens armados 
de fuzis tentaram as-
saltar uma empresa 

de folheadas a ouro, locali-
zada na Vila Homero, em In-
daiatuba. O crime aconteceu 
entre a noite de terça-feira 
(31) e a madrugada de se-
gunda-feira (1º).

Conforme o boletim de 
ocorrência, o grupo arrom-
bou o estabelecimento, jul-
gando ser uma fábrica de 
ouro. Assim que os homens 
entraram, reviraram o es-
critório e perceberam que 
se tratava apenas de uma 
empresa de semijoias e bi-

juterias e logo deixaram o 
local sem levar nada.

De acordo com os dele-
gados do Plantão Policial, 
Luiz Fernando Dias de Oli-
veira e do 1° Distrito Poli-
cial, Danilo Amancio Leme, 
os homens causaram danos 
nas instalações, embora não 
tenham levado nada. Pelas 
imagens da câmera de se-
gurança, não dá para saber 
se as armas que eles utiliza-
vam eram reais ou apenas 
imitações.

Os policiais já estão apu-
rando os fatos e os autores 
ainda não foram identifica-
dos. 

Em virtude do aconteci-
mento, o deputado estadual 

R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

Após o acidente, o homem 
embriagado começou a chutar 
com força a motocicleta da víti-
ma, a fim de danificá-la, como 
vingança, por achar que o outro 
motociclista causou o acidente. 

Ao realizarem a abordagem, 
os guardas notaram que o agres-
sor apresentava sinais clássicos 
de embriaguez. Por isso, o de-
tiveram e o encaminharam até 
o IML de Campinas, onde foi 
comprovada a embriaguez.

Os policiais detiveram o 
homem e seu veículo conduzido 
a um pátio. (Rayane Lins, o 
programa de estágio).

delegado Bruno Lima (PP) 
enviou ofício, junto com o 
também deputado estadual 
Rogério Nogueira (PSDB), 
solicitando que a Divisão de 
Serviços Diversos do Depar-
tamento de Administração e 
Planejamento da Polícia Ci-
vil (DAP/DSD) mande fuzis 
a fim de munir as delegacias 
de Indaiatuba.

Além disso, o delegado 
Bruno Lima também desti-
nou recursos para a Guarda 
Civil de Indaiatuba para 
adquirir fuzis.

*Rayane Lins integra 
o Programa de Estágio do 
Grupo Mais Expressão.

Segurança denuncia furto em andamento 
para a Guarda Civil e o acusado é preso

O segurança de um 
comércio no centro de 
Indaiatuba denunciou à 
Guarda Civil um furto em 
andamento, na madrugada 
de segunda-feira (30), o 
que resultou na prisão do 
acusado em flagrante e 
na apreensão dos objetos 
levados por ele, avaliados 
em R$ 3.500,00.

Em depoimento, o se-
gurança contou que per-
cebeu que o homem es-
tava praticando o furto e 
chamou os guardas civis. 
Quando eles chegaram ao 
local, o segurança indicou 
onde o acusado estava, 
próximo a um alçapão, que 
estava aberto e a parede 
para chegar até ele estava 
suja com marcas de tênis.

Os guardas encontra-
ram o homem deitado 
sobre um papelão e em 
posse dos objetos furtados. 
Eram ferramentas, cabos e 
fios elétricos e aparelhos 
celulares. 

DIVULGAÇÃO

Ao ser preso, o acusado 
reclamou que estava com o 
tornozelo machucado.

Por isso, foi levado até 
o Hospital Augusto de Oli-

veira Camargo para aten-
dimento médico e depois 
conduzido até a delegacia. 
(Rayane Lins, o programa de 
estágio).

Materiais furtados pelo acusado preso em um comércio 
do centro de Indaiatuba, que foram apreendidos

DIVULGAÇÃO

Viatura usada na ocorrência
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A Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura en-
tregou 79 certificados de qualificação na terça (24)

‘Formação da Fiec foca na 
indústria’, afirma prefeito

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), 
disse, na solenidade de 

entrega dos certificados de qua-
lificação profissional da Fiec 
esta semana, que a instituição 
está focada na indústria que atua 
na cidade.

“Indaiatuba recebeu só neste 
ano 36 novas empresas, além de 
vários comércios. Nas áreas de 
vocês, há muitas vagas, uma vez 
que, falta profissional qualifica-
do. Hoje a certificação de vocês 
é o diferencial para o mercado 
de trabalho. Parabenizo a todos 
e continuem a busca pelo conhe-
cimento”, afirmou o prefeito.

A Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura entregou 79 
certificados na terça-feira (24), 
no auditório da Unidade 1, para 
alunos dos cursos de Desenhista 
da Construção Civil, Balconista 
de Farmácia e Recepcionista 
Serviços de Saúde.

Estiveram presentes à ceri-
mônia, o prefeito Nilson Gaspar, 

a vereadora Silene Carvalini 
(PP); o superintendente da Fiec, 
Geraldo Garcia; a assistente de 
direção Nilza Chavier e a gesto-
ra do Pronatec na Fiec, Regina 
Pigatto.

O superintendente da Fiec, 
Geraldo Garcia, parabenizou 
alunos e professores. “Vocês 
alunos que estiveram aqui nesse 
período, tiveram a oportunidade 
de ter aulas teóricas e práticas 
com conteúdo atualizado e ti-
veram os melhores professores 
como orientadores das profis-

MAURICIO SANTALIESTRA (DCSI-FIEC)

Alunos do Colégio Le Perini 
são 3º lugar em Campeonato 
Nacional de Robótica

A equipe Tecno Lep, 
representada pelos alunos 
Victor Hugo de Souza 
Canela, Gustavo Bone-
to Ribeiro, João Pedro 
Lessa da Silva Velloso e 
Matias Cavenague Ma-
chado, todos dos 5º. anos, 
conquistou o 3° lugar na 
principal categoria da As-
tocopa, Campeonato Na-
cional de Robótica, que 
reuniu 60 equipes do en-
sino Fundamental I (anos 
iniciais) de todo país.  
A competição, aconteceu 
no último sábado (28) 

de forma online, com o 
apoio das professoras de 
Robótica, Kelly Beccari 
e Mônica Aguiar.

“Parabéns a  todos 
os alunos, professores 
e equipe de apoio. Pri-
meiro ano que o Colégio 
Le Perini participa do 
campeonato e conseguir 
este resultado entre 60 
equipes participantes do 
Brasil todo, é muito or-
gulho. Obrigada aos pais 
pelo apoio”, afirmou Leia 
Perini, mantenedora do 
Colégio.

sões. No fim, todos ganham 
pela busca de conhecimento. 
Parabéns e sucesso”. 

Os cursos de qualificação 
gratuitos de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) e Qualifica 
Mais Emprega Mais, oferecidos 
pela Fiec, em parceria com o 
governo federal, têm duração 
média de 160 horas e os alunos 
recebem assistência estudantil 
composta por uniforme, kit es-
colar, apostila, seguro de aciden-
tes pessoais, lanche e transporte.

COMUNICADO AOS TRABALHADORES DA EMPRESA
ATOMPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 
ABRASIVOS, QUÍMICAS E FARMACÊUTICAS DE SALTO E RE-
GIÃO, convoca os trabalhadores abaixo indicados para que compare-
çam na sede do Sindicato ( R. Dr. Barros Jr, 264, Centro, Salto- SP), ás 
QUINTA-FEIRAS (das 8 ás 11 hs; ou das 13 ás 16 hs), portando docu-
mentos de identificação (RG, CPF, CARTEIRA DE TRABALHO), para 
tomarem conhecimento dos valores a receber em decorrência da pro-
cedência da Ação Coletiva nº 0012397-85.2018.5.15.0077, movida pelo 
Sindicato.
RAILDO VIEIRA - PRESIDENTE

Nome dos trabalhadores que deverão comparecer ao Sindicato:
- Cleciane Moreira Ramos

- Cristiano Ferreira da Silva 
- Dayane Beatriz Thiago 

- Graziele Alves Rodrigues 
- Cleverson de Almeida Bragato 

- Matheus Augusto Narcizo Ferrareto 
- Rafaela Rodrigues da Silva 
- Valdeci Aparecido Rivera 
- Cleiton Cambrea Bertoli 

- Silmar José Prazer 
- Afonso Luiz Da Silva Neto 

- Jadielma Gomes Dos Santos 
- Jefferson Clayton de Oliveira 

- Jose Ueder Dos Santos Barroso 
- Vanderlei Vieira Dos Santos 
- Leandro Ferreira De Lima 

- Carlos Alberto Teodozio de Souza 
- Rubens Donizete Fumagali 
- Antonio Santos De Souza 

- Rogerio Aparecido Leopoldino 
- Eliane Andre Dos Reis Silva 

- Joelma Josefa de Oliveira 

O prefeito Nilson Gaspar (ao centro) com alguns 
alunos e o superintendente da Fiec (à dir.)
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Estudantes do Colégio Meta obtêm 
prêmios em olimpíadas e concursos 
Participação leva em conta cada fase de aprendizado na unidade de ensino e as oportunidades externas surgidas

O Colégio Meta estimu-
la a participação dos 
estudantes em olim-

píadas e concursos externos 
que acontecem no Brasil e 
em outros países do mundo.

No início do ano, os estu-
dantes do 3º ano do Ensino 
Fundamental (anos iniciais) 
ao Ensino Médio participa-
ram do Concurso Internacio-
nal Canguru de Matemática 
Brasil. 

O Concurso Canguru de 
Matemática é uma com-
petição anual internacio-
nal originária da França e é 
administrada globalmente 

pela Associação Canguru 
sem Fronteiras (Association 
Kangourou sans Frontières 
- AKSF). Trata-se da maior 
competição de matemática 
do mundo, com mais de 6 
milhões de participantes por 
ano nos mais de 80 países. 

As metas são ampliar e 
incentivar o desenvolvimen-
to dos conhecimentos ma-
temáticos, contribuir para a 
melhoria do ensino de mate-
mática em todos os níveis da 
Educação Básica, favorecer 
o estudo de maneira interes-
sante e contextualizada, apro-
ximando crianças e jovens 
do universo da matemática, 
estimular a capacidade dos 
estudantes em obter prazer e 

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas no Colégio 
Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com 
ou vá visitar as unidades. 
A Unidade I está situada 
à Rua Hermínio Steffen, 
nº 96, Jardim Regina, e 
a Unidade II, à Av. Cel. 
Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.

SERVIÇO

satisfação intelectual na reso-
lução de problemas de mate-
mática pura, ou aplicada.

A participação dos es-
tudantes promove contato 
mais íntimo com essa área 
do saber e, gradativamente, 
os resultados se tornam me-
lhores. Neste ano, os resul-
tados da primeira fase foram 
excelentes, com a conquista 
de muitas medalhas de ouro, 
prata, bronze e honra ao 
mérito.

Os jovens do 9º ano do 
Ensino Fundamental (anos 
finais) e Ensino Médio parti-
ciparam da primeira fase da 
OBS (Olimpíada Brasileira 
do Saber).

A Olimpíada Brasileira do 

Estudante prepara a base 
de lançamento de foguete

Lançamento de foguetes e bases
Os jovens do 9° ano do 

Ensino Fundamental (anos 
finais) também participaram, 
neste mês, da Mostra Bra-
sileira de Foguetes (MOB-
FOG). 

Uma olimpíada inteira-
mente experimental, pois 
consiste em construir e lan-
çar, obliquamente, foguetes, 
a partir de uma base de 
lançamento, o mais distante 
possível. 

Participação na OBMEP é garantida com alunos do 6º ano 
O Colégio Meta também 

participa da OBMEP (Olimpí-
ada Brasileira de Matemática). 
A OBMEP é um projeto nacio-
nal dirigido às escolas públicas 
e privadas brasileiras, realiza-
do pelo Instituto de Matemá-
tica Pura e Aplicada - IMPA, 
com o apoio da Sociedade Bra-
sileira de Matemática – SBM, 
e promovida com recursos do 
Ministério da Educação e do 
Ministério da Ciência, Tecno-

Foguetes e bases de lan-
çamentos devem ser cons-
truídos por estudantes, indi-
vidualmente, ou em equipes 
de até três componentes. 
Com grande motivação, os 
participantes arrasaram nos 
lançamentos e a expectativa 
para ver o foguete voar a 
partir da base planejada e 
construída por eles faz com 
a atividade seja mais prazei-
rosa ainda.

DIVULGAÇÃO

O foguete é lançado a par-
tir da base improvisada 

Saber foi criada em 2014 e é 
uma competição de alto nível 
de excelência para estimular 
o interesse dos estudantes 
brasileiros para a matemática 
e suas tecnologias, Língua 
Estrangeira, Ciências da 
Natureza. São três fases, 
sendo que a primeira foi a 
prova aplicada com questões 
objetivas de Matemática, Ra-
ciocínio Lógico e Ciências da 
Natureza. Na segunda fase, 
os estudantes realizaram a 
prova com questões objetivas 
sobre Atualidades, Língua 
Estrangeira e Tecnologia.

Nesse momento, as equi-
pes selecionadas se preparam 
para representar a instituição 
nas desafiadoras provas da 

fase final, no início de julho. 
O engajamento dos jovens é 
admirável e os professores 
envolvidos estão vibrando 
com as expectativas da últi-
ma fase.

logia, Inovações e Comunica-
ções – MCTIC. 

Inúmeros estudantes do 6º 
ano do Ensino Fundamental II 
ao Ensino Médio estão envol-
vidos com essa Olimpíada. Os 
resultados obtidos pelo Meta 
costumam ser surpreendentes 
e há enorme expectativa para 
este ano.

A Olimpíada de História 
também está mobilizando 
muitos jovens do colégio e 

outros concursos e mostras 
ainda estão por vir. 

Pode-se observar o quanto 
esses estudantes se dedicam às 
olimpíadas e aos concursos! 
Muito mais do que o ganhar, 
aprendem a respeitar seus 
próprios limites e os limites 
de seus colegas. É nítido que 
importantes habilidades e 
competências se constituem 
por meio dessas experiências 
ímpares.



Empresa é única a disponibilizar o sistema drive thru O que a rede farmacêutica significa?
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Empresa independente que 
almeja o crescimento e a con-
solidação do estabelecimento 
de suas atividades no merca-
do, as sócias-proprietárias da 
FarMelhor Kennedy pensam 
em um atendimento diferen-
ciado para os seus clientes, 
com comodidades.

O principal diferencial 
da unidade é o sistema drive 
thru. Por meio dele, o cliente 
não precisa descer do carro 
para fazer e nem para reti-
rar seu pedido. Tudo é feito 
diretamente via WhatsApp. 
Além do sistema drive thru, a 
FarMelhor Kennedy oferece 
o sistema de entregas, via 
motoboy e encomendas (RL).

“A rede FarMelhor é uma 
grande oportunidade de po-
der estar mais próxima da 
população, conhecer mais 
pessoas e suas necessidades, 
além de poder ajudar a mudar 
um pouco o ponto de vista de 
que farmácia é local de pes-
soas doentes, mas que na re-
alidade é um local de pessoas 
que se cuidam e querem se 
sentir bem por toda a vida.”

Assim as sócias-proprie-
tárias, Silvia Soares e Paloma 
Bianchini, avaliam a impor-
tância da rede para o trabalho 
que fazem.

Além disso, elas comen-
tam que tem o prazer de 

FarMelhor Kennedy traz inovação no 
atendimento que presta aos clientes

A FarMelhor Kennedy 
tornou-se uma avança-
da opção para o varejo 

farmacêutico de Indaiatuba 
no último ano. Focada em um 
atendimento humanizado e em-
pático, conceitos que orientam 
todo o seu atendimento, a uni-
dade alcançou um dos melho-
res e mais inovadores modelos 
de gestão farmacêutica. A Far-
Melhor Kennedy funciona na 
Avenida Presidente Kennedy. 

A empresa oferece uma 
grande variedade de produtos, 
como medicamentos, artigos de 
higiene, infantil, perfumaria e 
de conveniência. Tem também 
os Acrius, que são uma linha 
exclusiva da Rede FarMelhor 

da Kennedy para cuidar da 
saúde, beleza e bem-estar. A 
linha Acrius oferece suporte 
completo para o organismo 
funcionar melhor. Trata-se de 
suplemento vitamínico para 
cabelos, unhas, ossos e pele.

Com a missão de levar 
saúde e bem-estar à população, 
em um ambiente acolhedor, 
com atendimento profissional 
e preço baixo, a FarMelhor Ke-
nnedy está comprometida com 
a saúde e bem-estar dos seus 
clientes, proporcionando uma 
relação baseada na confiança. 
Na FarMelhor Kennedy, o 
cliente sempre tem algum be-
nefício para economizar, sem 
abrir mão, é claro, da qualidade. 

Possuindo um formato de 
franquia sob medida para far-
mácias e drogarias, a rede 

Empresa está no mercado de Indaiatuba há quase um 
ano, mas já se consolidou pelo modelo de gestão no setor
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO
Endereço: Avenida Pre-
sidente Kennedy, 1192 – 

Cidade Nova

Horário de funcionamento: 
segunda a domingo, das 7h 

às 23h

Contato: WhatsApp: (19) 
98600-7274 / Fixo (19) 

3329-3394

Redes Sociais:
Instagram: @farmelhorin-

daiatuba / 
Facebook: FarMelhor In-

daiatuba

FarMelhor está presente em di-
versas cidades e Estados brasi-
leiros, como Minas Gerais, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Bahia 
e Paraná, contando com mais 
de 400 unidades espalhadas 
pelo país. A rede foi criada em 
2011 e nasceu da experiência 
de quem cuida da saúde de 
pessoas. 

Na Kennedy, em Indaia-
tuba, a FarMelhor surgiu em 
2021 da vontade de duas ami-
gas nutricionistas, Silvia So-
ares e Paloma Bianchini, que 
queriam mudar de segmento e 
empreender em algo que fosse 
próprio. Elas trouxeram a fran-
quia para a cidade em outubro, 
oferecendo excelência na es-
trutura, descontos, promoções 
especiais, produtos, serviços 
e parcerias de benefícios aos 

Prateleiras da unidade de atendimento, com 
ofertas especiais para atender melhor os clientes

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O sistema drive thru agiliza o aten-
dimento por meio do whatsapp

clientes e um atendimento 
diferenciado.

De acordo com as sócias-
-proprietárias, Silvia e Paloma, 
a visão da empresa reflete no 
quanto se preza por tornar a 

vida das pessoas ao redor muito 
melhor para elas. 

*Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.

apoiar as essoas em um mo-
mento de dificuldade ou 
baixa- estima.

 “É a melhor coisa que 
podemos fazer, pois ajudar 
ao próximo é se ajudar e ser 
mais solidário”. “Enfim, tudo 
isso junto se torna um sonho 
realizado”, concluem.

Planos para
o futuro

    As sócias-proprietárias da 
FarMelhor Kennedy, Silvia 
Soares e Paloma Bianchini, 
como franqueadas, a inten-
ção é ampliar o atendimento 
usando o diferencial da rede 
para outros pontos da cida-
de e também nas cidades 
vizinhas.
  As empresárias esperavam 
uma ampliação equilibrada: 
“Queremos levar nosso mo-
delo de atendimento, quali-
dade e preço para podermos 
ser uma nova e melhor op-
ção para os moradores de 
onde estivermos atenden-
do”. (RL)
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Prefeitura decide manter como opcional 
o uso de máscaras em locais fechados

Até o encerramento des-
ta edição, a Prefeitura 
de Indaiatuba tinha 

optado por manter o uso op-
cional de máscaras em locais 
fechados.

A administração informou 
ao Mais Expressão que a 
cidade segue os decretos do 
governo do Estado de São 
Paulo desde o início da pande-
mia. “Portanto, se houver um 
entendimento neste sentido, 
vamos seguir”.

Mas, para a Prefeitura, 
ainda não há uma decisão para 
retomar a obrigatoriedade de 
uso da máscara. Porém enfa-
tiza que essa decisão pode ser 
revista a qualquer momento.

Em Indaiatuba segue obri-
gatório ainda o uso de másca-
ras no transporte público e nas 
unidades médico-hospitalares 
e opcional em ambientes 
abertos e fechados, como es-
critórios, comércios, salas de 
aula, academias, entre outros.

Sugestão do Estado ocorre em meio à  
elevação de internações por Covid-19

Locais fechados
O Comitê de Medidas 

de Vigilância em Saúde do 
Governo de São Paulo su-
geriu na terça-feira (31) que 
as pessoas voltem a usar 
máscaras em locais fechados. 
A sugestão foi acatada pelo 
governo de São Paulo em 
meio a uma alta de 120% de 
internações por Covid-19 no 
Estado.

Segundo o secretário 
estadual de Saúde, Jean Go-
rinchtey, em entrevista nes-
ta terça-feira, as prefeituras 
das cidades paulistas devem 
decidir se sugerem ou não a 
volta do uso de máscaras em 
locais fechados. 

“Cada cidade decide se 
irá transformar essa reco-
mendação em uma deter-
minação por meio de um 
decreto”, informou.

Ainda na entrevista, Go-
rinchtey disse que a gestão 
estadual não irá decretar a 
volta do uso obrigatório de 
máscaras.

REPRODUÇÃO

O uso de máscaras continua sendo fundamental na contenção do vírus

A Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba informou que, 
em uma semana, houve va-
riação de 0,6% de casos da 
doença. Apesar da crescente, 
desde janeiro o munícipio 
tem apresentado queda no 
número de casos positivos 
para o coronavírus.

De acordo com os dados 

Cidade registra alta discreta nos casos
da pasta, em dezembro de 
2021 foram 155 casos. Já 
em janeiro deste ano foram 
registrados 10.894; em feve-
reiro, 7.254; março registrou 
3.331; abril houve 1.094 
casos da doença; e em maio 
(até o dia 26) fo-ram regis-
trados 1.027 casos positivos 
para Covid-19. (DK).

Internações
O Hospital Augusto de 

Oliveira Camargo (Haoc) 
informou que, atualmente, 
a ala Covid-19 mantêm uma 
média de ocupação abaixo 
de 10 leitos em UTI, sendo 
que em maio, até quinta-feira 
(2), houve a ocupação de 8 
leitos. Já na enfermaria são 
ocupados em média 20 leitos 
e neste mês até quinta 14 
pacientes foram internados.

Os dados também mos-
tram que o último óbito de 
paciente com resultado de 
exame positivo para Co-
vid-19 foi em 24 de março.

Ainda segundo o Haoc, o 
máximo de leitos ocupados 
foi em junho de 2021, com 24 
em UTI e 60 em enfermaria, 
sendo que por um período 
houve pacientes em outros 
setores (emergência, por 
exemplo) aguardando vaga. 

Desde o início da pande-
mia, o número de pacientes 
internados no Haoc com 
Covid-19 positivo foi de 
2.086. Deste total, 577 foram 
a óbito, sendo 537 óbitos de 
residentes e 1.408 são consi-
derados curados. (DK).
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Atividade física ajuda a prevenir 
doenças comuns da época de frio

CHILDHOOD CANCER ASSOCIATION

A prática regular de ati-
vidade física, na “dose 
certa”, é importante para 

a prevenção e controle de doen-
ças cardiovasculares e Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), prin-
cipalmente neste período de frio 
quando o número de casos pode 
aumentar, em média, até 30%, 
em especial quando as tempe-
raturas estão abaixo dos 15°C. 

A especialista em Reabili-
tação Cardiovascular e profes-
sora do curso de Medicina do 
Grupo UniEduK, Sofia Helena 
Mariante Massaro, explica que, 
para manter o calor interno, em 
torno de 36º, o corpo precisa es-
timular uma substância, conhe-
cida como catecolaminas, que, 
dentre outras funções, acelera o 
metabolismo, evitando assim a 
perda de calor pelo corpo. “Esse 
mecanismo faz com que as pa-
redes dos vasos sanguíneos que 

Neste período especialista avalia que o risco de infarto 
e Acidente Vascular Cerebral aumenta pelo menos 30% OMS recomenda aeróbicos

A prática regular de exercícios
físicos melhora o metabolismo

irrigam a pele se contraiam e o 
coração precisa fazer mais força 
para bombear o sangue”.

Ela ainda enfatiza que nesse 
período as pessoas costumam 
beber menos água, causando 
desidratação e tornando o san-
gue mais denso e viscoso, o que 
colabora para um aumento da 
pressão sanguínea. “Com todo 
esse cenário, as artérias que 
já estão obstruídas sofrem um 
fechamento momentâneo, for-

A prática regular de exer-
cícios físicos contribui para a 
prevenção de doenças, pois 
gera diferentes adaptações 
metabólicas, sistêmicas e 
autonômicas no corpo. 

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
adultos e idosos devem rea-
lizar pelo menos 150 a 300 
minutos de atividade física 
aeróbica de moderada inten-
sidade; ou pelo menos 75 
a 150 minutos de atividade 
física aeróbica de vigorosa 
intensidade. Já para crianças 
e adolescentes, recomenda-se 
uma média de 60 minutos 
de atividade física moderada 
por dia.

“A prática de exercício fí-
sico, principalmente de inten-
sidade moderada, tem efeito 
positivo na imunidade e está 
associado com a adoção de 
outros hábitos de vida posi-
tivos, como sono adequado, 
redução da ingestão de ál-

mando um coágulo que entope 
o fluxo de sangue nas artérias co-
ronárias, ocasionando o infarto 
agudo do miocárdio”, alerta. “O 
aumento da pressão sanguínea 
nos vasos, além de sobrecarre-
gar o coração, também facilita 
o desprendimento de placas de 
gordura localizadas nas artérias, 
o que pode bloquear o fluxo do 
sangue para o cérebro, provo-
cando o AVC”, explica.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

cool, cessação do tabagismo 
e alimentação e hidratação 
adequadas”.

Entre os benefícios, se-
gundo a professora, estão a 
diminuição da Frequência 
Cardíaca e Pressão Arterial 
em repouso; aumento nos 
níveis de HDL (colesterol 
bom) e diminuição dos níveis 
de LDL (colesterol ruim); me-
lhora da capacidade cardior-
respiratória; contribui para a 
diminuição da gordura corpo-
ral (aliado a uma alimentação 
adequada); diminui os índices 
de glicose no sangue; redu-
ção da perda de massa óssea 
(osteoporose); aumento da 
massa muscular e da flexibili-
dade; melhora da qualidade de 
vida e da vida social; auxilia 
no tratamento da ansiedade, 
depressão e estresse; reduz 
o número de internações por 
doenças cardiovasculares e re-
dução das mortes por doenças 
cardiovasculares. (DK).



Shopstar faz sua estreia 
na edição deste ano 
Empresa produz uniformes profissionais, com destaque 
para os industriais e os voltados para a área da saúde
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esposa estão sempre pro-
curando modernizar seus 
processos de produção.

Segundo Marcelo, o ob-
jetivo principal da Shopstar 
é atender aos clientes de 
acordo com o que precisam, 
no prazo correto e com qua-
lidade. Dentro da empresa, 
os dois empresários contam 
também com um espaço 
reservado chamado “Stile 
& Sottile – moda branca 
com estilo”, dedicado às 
produções de uniformes 
hospitalares, como os usados 
por médicos, enfermeiros, 

BÁRBARA GARCIA
@ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r 

Evento se tornou tradição na cidade
O Troféu Frutos de Indaiá 

é uma premiação criada pelo 
Grupo Mais Expressão em 
2005, que tem o propósito 
de reconhecer as empresas 
que mais contribuem para o 
desenvolvimento da cidade 
de Indaiatuba. 

A cada ano, um cantor ou 
uma banda de renome faz 
parte das atrações do evento. 
Em 2021, Alexandre Pires 
foi o cantor convidado e ani-
mou a noite com o seu "Baile 
do Nego Véio". Neste ano 
já está contratada a dupla 
sertaneja Marcos & Belluti.

Com 14 anos de carrei-
ra, Marcos & Belutti cole-
cionam projetos incríveis; 

prêmios e indicações impor-
tantes na categoria; hits ines-
quecíveis como "Domingo 
de Manhã" e "Aquele 1%". 

Na bagagem, são 6 
DVDs, 9 CDs, 2 álbuns 
digitais e muitas parcerias 
de sucesso. 

Nesses 17 anos de exis-
tência do Troféu Frutos de 
Indaiá, o evento já se tornou 
tradição na cidade. 

Outra curiosidade é que 
o troféu, criado pela artista 
plástica Maria Vaz, conhe-
cida como Memê, simboliza 
uma palmeira, que corres-
ponde ao significado de 
“Indaiá” em Tupi-Guarani. 
(BG).

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Shopstar, que atua no 
ramo de confecção e 
venda de uniformes, 

vai fazer a sua estreia no 
Frutos de Indaiá deste ano.  
A empresa está no mercado 
de Indaiatuba desde 2005. 
Os uniformes profissionais 
abrangem as áreas indus-
triais, hospitalares, alimen-
tícias e esportivas. Além 
deles, a Shopstar também 
produz camisetas personali-
zadas para eventos, aniver-
sários e formaturas, entre 
outros. 

   O casal Marcelo Correia 
e Daniela Dal Bo Correia 
comanda a empresa. Eles 
contam que a parte mais 
forte são os uniformes das 
áreas da saúde e os indus-
triais. “Todos os nossos 
produtos são personalizados 
de acordo com a necessidade 
do cliente. Realizamos a 
impressão em silk screen, 
sublimação e bordado”. Ele 
ressalta ainda que ele e a 

psicólogos e demais profis-
sionais da área.

“Fomos indicados por 
nossos clientes para parti-
cipar do 16º Troféu Frutos 
de Indaiá. É gratificante, 
porque é um reconhecimen-
to que recebemos por nosso 
trabalho, principalmente por 
ser um evento de prestígio 
na cidade, com várias ou-
tras empresas conceituadas 
também participando. Estar 
ao lado delas na premiação é 
um privilégio para nós e para 
nossa empresa”, afirmou 
Marcelo. 

Os empresários Marcelo e Daniela Correia, da Shopstar 

A dupla Marcos & Belluti, que animará a noite do evento
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2ª rodada da Copa Atletas de Cristo de 
futebol amador será neste domingo

A segunda rodada de 
jogos da 20ª Copa de 
Futsal Atletas de Cristo 

acontecerá neste domingo (5) e 
contará com quatro jogos: Co-
munidade Evangélica Kairós 
X Atos 4, Supremo Amor X 
Batista Jd. Morada do Sol, Red 
X A.D Madureira e Gaiv X 
Bola de Neve. Os jogos serão 
realizados a partir das 12h, no 
Ginásio do Primavera.

A intenção dos organiza-
dores com o campeonato é 
promover o entretenimento, a 
integração e a confraternização 
entre as igrejas da cidade, bem 
como a vangelização através 
do esporte.

O campeonato teve a sua 
primeira rodada e cerimônia 
de abertura no domingo (29). 
Na oportunidade, contou com 
a presença de autoridades, 
como o Líder dos Atletas de 
Cristo de Indaiatuba, o pastor 
capelão Gerson Luís Vieira, 

o presidente e o vice-presi-
dente da AIFA, Marcos José 
Dias Opaco e João de Souza 
Neto Januba, o vereador Hé-
lio Ribeiro (Republicanos), o 
secretário de Esportes Marcos 
Antônio de Moraes, o Marqui-
nhos, o secretário-adjunto Gui-
lherme Bérgamo e o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB). Além 
das autoridades, a cerimônia 
também contou com a presen-
ça de representantes dos patro-
cinadores do campeonato.

Em seu pronunciamento, 
o pastor capelão Gerson Luís 
Vieira, agradeceu a Deus e 
também aos patrocinadores 
da competição, dizendo que 
o que importa no campeo-
nato é a união, a amizade e 
a comunhão que existe entre 
os jogadores, com a prática 
do futsal sem violência e sem 
discussão. “É isso que importa, 
que haja unidade entre as igre-
jas nesse campeonato que já é 
o vigésimo. Fomos parados 
por dois anos como todos os 
outros, mas retomamos com 

Organizadores e autoridades destacaram a importância 
da competição para a união dentro e fora das quadras

ARQUIVO PESSOAL

R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

10 equipes e com certeza será 
um campeonato brilhante, com 
dedicação, jogando o fair play 
e o jogo limpo, que é a nossa 
visão, dentro de quadra e fora 
de quadra”.

Em seguida, o secretário 
de Esportes, Marquinhos, 
agradeceu a todos os colabo-
radores e apoiadores e também 
ao prefeito Nilson Gaspar por 
“sempre incentivar, acreditar 
e investir cada vez mais no 
esporte da cidade, não só 
no futsal, mas em todas as 
modalidades”. Ele disse ter 
certeza de que será um grande 
campeonato.

Já Nilson Gaspar comen-
tou que a copa já faz parte do 
calendário da cidade, sendo 
uma grande oportunidade 
de os atletas mostrarem suas 
habilidades e a diferença que 
o esporte faz na vida de cada 
um, além da religião.

Depois dos pronunciamen-
tos foram entregues a “Bíblia 
do Atleta” para os patrocina-
dores e colaboradores.

Homenagens entregues aos patrocinadores e colaboradores

Autoridades e colaboradores da Copa Futsal Atletas de Cristo
Em relação aos jogos da 

primeira rodada, os resultados 
foram, GAIV 2 x 4 Kayrós, 
Batista M. Sol 4 x 1 Batista 
Nova Unção, Supremo amor 
2 x 5 Madureira e Grupo de 
Jovens JCC 1 x 7 Atos 4.

Com a final programada 
para o dia 24/07, como pre-

miação, haverá a entrega de 
troféus e medalhas para os 
campeões e vice das séries 
ouro e prata, artilheiro, melhor 
defesa e equipe fair play.

 *Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Gru-
po Mais Expressão.

xxx
A equipe campeã Mastiga Samba, que venceu nos pênaltis no final de semana
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Pesquisa ouve torcedor do Primavera 
para melhorar a experiência nos jogos

Time se prepara para a disputa do campeonato estadual do próximo ano

O Primavera lançou 
uma pesquisa para 
melhorar a experi-

ência dos torcedores no es-
tádio. O anúncio foi feito na 
sexta (26). A consulta está 
sendo realizada de forma 
online e pode ser respondida 
até o dia 10 de junho. 

De acordo com a asses-
soria do clube, as respostas 
servirão de base para possí-
veis melhorias estruturais e 
de planejamento. “Com os 
dados, vamos estar mais em 
sintonia com a necessidade 
dos torcedores, podendo 
direcionar os esforços para 
melhorar a experiência deles 
nos jogos de futebol. É mais 
um passo para fortalecer o 
marketing do clube e con-
tamos com a participação 
de todos”, disse o diretor-
-executivo de futebol, Luiz 
Carlos Cavalheiro.  

A pesquisa é dividida em 
duas partes, uma trazendo 
informações mais pessoais, 

Sondagem foi organizada para ser respondida de forma on-
line e deve terminar na próxima sexta-feira, dia 10 de junho

“O Primavera já trabalha 
para a Série A2 do ano que 
vem”, comentou Luiz Carlos 
Cavalheiro, diretor-execu-
tivo de futebol do clube. 
Segundo o gestor, o clube 
se prepara para montar uma 
base de disputa para a Copa 
Paulista e, consequentemen-

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

te, para o estadual de 23. 
O elenco para a disputa 

da Copa ainda não está fe-
chado e ainda há dúvidas em 
relação a quem fica ou não 
para a competição. O clube 
até o momento também não 
anunciou novas contratações, 
mas já faz negociações nos 

como a data de aniversário, 
e outra parte mais relativa 
às questões de jogos e des-
locamento ao estádio. Há 
também no questionário 
uma pergunta sobre o que 

o Fantasma representa e, 
por fim, uma tabela para 
avaliação de 1 a 5 estrelas 
sobre diversos quesitos que 
são relativos aos jogos dis-
putados pela equipe. 

Em 1980, o E.C. Primavera disputou a Terceira Divisão, equi-
valente à atual série A3, ficando na 3° colocação de seu grupo, 
que tinha 16 equipes, e só passava para a segunda fase o primeiro 
colocado de cada grupo.  Foram 30 jogos, com 65 gols marcados, 
28 gols sofridos, com 17 vitórias, 9 empates e 4 derrotas.

Memórias do E.C. Primavera

O diretor-executivo de futebol Luiz Carlos Cavalheiro durante anúncio

bastidores para começar a 
anunciar nomes. 

Durante algumas entre-
vistas ao Mais Expressão, 
Cavalheiro sempre frisou 
apenas que o clube irá se 
utilizar de uma base de joga-
dores jovens e com potencial, 
ao mesmo tempo em que 

pretende mesclar com joga-
dores mais experientes. Ain-
da sem nomes divulgados, o 
clube atualmente conta com 
um plantel com cerca de 
16 jogadores, mas o clube 
tem expectativa de anunciar 
mais nomes durante o mês 
de junho. (LM).
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Signo de Libra
Renovação de aspectos 
ligado ao trabalho, à 

maneira como organiza sua men-
te, seu ambiente, e o que precisa 
desenvolver para obter um resul-
tado efetivo nas atividades que 
desenvolve. O desenvolvimento 
de uma visão objetiva das coisas 
depende do quanto se tem domí-
nio sobre algo. Momento para 
adquirir habilidade que permitirá 
agir de forma objetiva.

Signo de Escorpião
Ter uma postura diplo-
mática será necessária 

durante algumas semanas. Se 
não tem essa tendência deverá 
desenvolvê-la para lidar com as 
relações e os diálogos, principal-
mente com estranhos, que pare-
cem querer sair do controle. Dis-
cussões por motivos ideológicos 
ou totalmente emotivos tendem 
a ocorrer. Chame a racionalidade 
para si.

Signo de Sagitário
Sócio ou parceiro con-
jugal trazem visões ou 

entendimentos espiritualizados e 
importantes para esse momento, 
e também permite organizar, unir 
aspectos e compreensões que es-
tavam separados. Semana mais 
leve, onde novos conhecimentos 
podem chegar de forma imprevi-
sível. Já pensou em fazer um cur-
so de metafísica (tarot, astrologia, 
cabala, runas etc)?

Signo de Capricórnio
Desde a semana passada, 
vem vivendo momento 

de baixa energética: tenha cuidado 
com friagens e excessos. Evite 
desgastes. Beba bastante água e 
se alimente com proteínas de boa 
qualidade. Alguns projetos podem 
ser encerrados, outros nascem. 
Esse período é o de lançar planos 
para o futuro, tendo como base 
tudo o que foi vivido antes.

Signo de Aquário
Continuam as induções 
de confronto com sua 

mente reativa. Enfrentará e verá 
com clareza aquilo que amarra 
sua racionalidade. Traumas do 
passado, medos ocultos, conti-
nuam sendo expostos para que 
ocorra libertação da mente. Po-
dem ocorrer algumas dificulda-
des com irmãos e documentos. 
Ler nesse momento será muito 
importante.

Signo de Peixes
Momento de resgate de 
valores pessoais deixa-

dos para trás, há muitos anos. 
Valores como honra, bravura, co-
ragem para enfrentar e prudência 
para equilibrar as qualidades estão 
vindo à tona e devem ser usados. 
Resgate e use-os. Falar sem pensar 
pode ser desastroso, por ora. 

100 mil assistiram ao 
Maio Musical em 2022

A 30° edição do Maio Mu-
sical, evento promovido 
pela Prefeitura de In-

daiatuba, terminou no domingo 
(29) após 49 shows espalhados 
por vários pontos da cidade e 
apresentou como resultado um 
público total de 100 mil pessoas.

Dos 49 shows, 32 foram 
atrações locais e 17 convidados 
ou contratados, totalizando 245 
músicos de Indaiatuba envol-
vidos no projeto, de diversos 
estilos musicais, o que garantiu 
atrações para todos os gostos.

Os shows da última semana 
do evento tiveram início na 
terça-feira (24), com a apre-
sentação de um repertório de 
música brasileira, a Camerata 
Filarmônica Jovem de Indaia-
tuba, que trouxe obras originais 
escritas para orquestra de cordas 
ou especialmente arranjadas. 
Na quarta-feira (25), o espetá-
culo Camerata Filarmônica na 
Broadway, que contou com as 
mais belas e famosas canções de 
musicais da Broadway. Ambas 
as apresentações aconteceram 
no teatro Ciaei.

Na quinta (26), ocorreu o 
show de Sara Bonfim e Ro-
drigo Ribeiro, onde os artistas 
viajaram por compositores con-
sagrados do jazz, rock, soul, 
pop disco e bossa nova em uma 
interpretação única. Também a 
cantora Ana Paula Moreti, que 
reuniu interpretações do reper-
tório de Ivan Lins. 

Sexta-feira (27), a Ban-
da CMVL e Trio Dechris em 
Tributo a Bee Gees. O show 
aconteceu no palco do Parque 
Ecológico.

Já no final de semana, en-
cerrando as apresentações com 

Foram 49 shows, 
sendo 32 atrações 
de Indaiatuba e 
245 músicos

RAYANE LINS

HORÓSCOPO

De 03 a 09 de Maio de 2022

Signo de Áries
Continuam as induções 
de conquistar e alcançar 

metas traçadas. Algumas amiza-
des podem trazer expectativas ou 
oportunidades inesperadas. Evite 
agir de forma agressiva, nem se 
deixe levar pelas emoções, prin-
cipalmente se houver uma certeza 
cega. Há riscos de criar dificul-
dades. Sua mente pode expandir 
bastante nesse momento, apro-
veite.

Signo de Touro
Esta semana pode exigir 
uma reorganização de 

seus ideais. De repente pode sen-
tir um desejo de alterar o modo 
como vem organizando sua vida. 
Estará tão criativo e usará isso 
para controlar algumas situações. 
Sua saúde está em boa fase, em-
bora instável. Nesse período pode 
iniciar novos relacionamentos 
afetivo-sexuais.

Signo de Gêmeos
Essa semana ainda en-
frentará certas facetas de 

seus instintos, principalmente de 
elementos que vieram do exterior 
para compor sua forma de ver a 
vida (posicionamentos alheios, 
opiniões aceitas que não te dizem 
respeitos etc) e pode ser libertador 
ao querer se livrar destes aspectos. 
Sua mente inicia um processo de 
crescimento além dos limites. 
Aproveite.

Signo de Câncer
Não é um bom momento 
para gastos. É recomen-

dado planejamento das ativida-
des. Estará com mais facilidade a 
desfazer mal-entendidos. No tra-
balho pode passar por uma fase 
de dificuldades para expressar o 
que precisa ou as atitudes tendem 
a não serem objetivas. Fase reco-
mendada a não exagerar nos atos.

Signo de Leão
Amizades podem surgir 
através de suas ativida-

des profissionais. Será exigido 
organização, linguagem clara, 
sem dubiedade, objetividade no 
trabalho. Dentro de casa, ou em 
sua família há um movimento 
de reforma ocorrendo. Pode vir 
a decorar, mudar, ou fazer uma 
viagem para longe de casa. Ex-
pansão em sua filosofia de vida.

Signo de Virgem
Continua a fase aben-
çoada envolvendo am-

pliação de sua filosofia de vida, 
conhecimentos metafísicos, apoio 
espiritual pode ocorrer nesse perí-
odo, mas por outro lado, também 
de problemas na vida profissional. 
Se o nativo for do tipo orgulhoso 
pode ficar preso em ações nada pro-
dutivas e confusas. Subserviência é 
um tipo de orgulho às avessas. Use 
a prudência como principal virtude.

‘Sou um fã que virou artista’
Em entrevista exclusiva 

ao Mais Expressão, Rodrigo 
Teaser disse que o show que 
apresentou é o que está mos-
trando fora do país, mas que 
ter a oportunidade de fazer um 
show aberto, gratuito, quem 
quiser vem e curte, como 
foi em Indaiatuba, foi muito 
especial e diferente.

“Quando a gente vem, a 
gente fica torcendo pra que 
o público venha, então saber 
que está cheio e que as pesso-
as estão esperando, não tem 
como você não entrar com o 
coração alegre, né?”

Rodrigo contou que sua 

mãe o via dançando e can-
tando as músicas do Michael 
Jackson desde os 5 anos e que 
resolveu dar incentivo por ele 
ser muito tímido. Aos 9 anos, 
ele fez a sua primeira apre-
sentação e nunca mais parou.

“Eu não sei se eu escolhi o 
Michael ou ele me escolheu. 
Eu costumo dizer que eu não 
sou um artista que descobriu 
que podia imitar o Michael, 
eu sou um fã que foi imitar o 
ídolo e descobriu que podia 
ser artista. Então a minha rela-
ção com ele, é uma relação de 
muita gratidão para sempre.” 
(RL).

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

os dois shows mais aguardados, 
no sábado (28), Rodrigo Teaser, 
um dos responsáveis por manter 
Michael Jackson vivo nos cora-
ções dos fãs, encantou o público 
com o “Tributo ao Rei do Pop”, 
reunindo cerca de 18 mil pes-
soas no Parque Ecológico da 
cidade, público esse superior ao 
recorde anterior dele de 15 mil 
pessoas na República Tcheca. 

No domingo (29), abrindo o 
show da noite, a Banda Incên-
dio. Depois um dos shows mais 
esperados desta edição do Maio 
Musical: a Banda CPM 22, que 
surgiu em 1995, é composta por 
Fernando Badauí nos vocais, 

os guitarristas Luciano Garcia 
e Phil Fargnolli, Ali Zaher no 
baixo e Daniel Siqueira na 
bateria. A banda é influenciada 
por punk rock e hardcore, com 
músicas rápidas, melódicas e 
letras cotidianas, e mostrou que 
ainda vive e reuniu próximo de 
35 mil pessoas, que gritaram, 
cantaram e pularam ao som de 
sucessos, como Um Minuto para 
o Fim do Mundo, Tarde de Ou-
tubro, Desconfio, Anteontem, O 
Mundo Dá Voltas e Dias Atrás.

 
*Rayane Lins integra o 

Programa de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.

Rodrigo Teaser em sua apresentação em 
tributo a Michael Jackson, o Rei do Pop
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Autora indaiatubana 
fará curta-metragem
Produção usará conto que ganhou Prêmio de Estímulo 
do Proac e será filmada com locações na cidade

o ‘Bonita de rosto’, conto 
do mesmo nome do filme e 
o que geralmente mais co-
mentam, e vi que ali existia 
potencial para a história cres-
cer”. O conto é formado por 
algumas histórias que uma 
mulher vive ao longo da vida, 
em que pessoas vão dizendo 
para ela como deveria ser o 
seu corpo. “Ainda que hos-
til, isso é o que acontece. A 
adequação começa pelo olhar 
do outro. Alguém te diz que 
você não deveria existir da 
forma que existe, você acre-
dita, porque quer ser aceito, e 
começa a tentar se adequar”, 
diz a autora.

No roteiro, ela adaptou 
um trecho em que uma ga-
rota começa a usar cintas 
modeladoras e a fazer shakes 
emagrecedores, coisa que 
acontece ainda hoje, mas 
era indiscriminada nos anos 
2000.

“Também quisemos base-
ar a história em um período 
em que os protagonistas 
estivessem em fase de muita 

Squilanti tem vários trabalhos de destaque na carreira
Ana Squilanti é escritora, 

roteirista e diretora. Desen-
volveu, na Rede Globo, a 
série “1⁄4”, focada no pú-
blico jovem, do programa 
Bem-estar. Também dirigiu o 
documentário “Mais que um 
corpo”, finalista do concurso 
de melhor roteiro do Rota 2020 
e foi coautora e assistente de 
direção de “Meu último Natal” 
(Butikin Filmes, 2021, Prêmio 
Aldir Blanc).

Contemplado pelo Prêmio 
Estímulo ao Curta-Metragem, 
do Proac (Programa de Ação 
Cultural), seu filme “Bonita 
de Rosto” será todo gravado 

em Indaiatuba, com o objetivo 
de movimentar a produção 
audiovisual na cidade.

Para Ana, o assunto princi-
pal da produção é a aceitação: 
“Nas pesquisas para o filme, 
achamos artigos que mostram 
que grande parte das meni-
nas acredita que seriam mais 
felizes magras, e que se elas 
crescem assistindo televisão e 
clipes de música, essa crença 
aumenta, porque são esses 
corpos que você vê na tela 
e nas revistas. Isso acontece 
com pessoas gordas, pretas, 
indígenas, deficientes físicas 
etc. Queremos no filme traba-

lhar referências, uma vez que 
o final feliz da personagem 
vem quando ela encontra uma 
mulher parecida com ela e 
consegue reconhecer beleza 
nela e em si”.

A artista ainda acredita que 
todo mundo tem um pouco de 
Celina (a protagonista da his-
tória) dentro de si e o impacto 
que a equipe pretende causar 
é justamente da identificação: 
“Escrevo histórias para que o 
público se identifique e, a partir 
disso, possa ser gerada uma 
fagulha de mudança. A gente 
não consegue alterar o que não 
vê, em si ou no outro”. (HM).

mudança na vida, como a 
pré-adolescência, em uma 
época que não havia rede 
social digital, só a física, que 
era justamente o caderno 
de perguntas que rodava de 
sala em sala”, diz a autora 
do conto e produtora do cur-
ta-metragem.

Quando a gente começa 
a querer se adequar? 
A que uma menina se 

sujeita para ser considerada 
bonita, ter amigos, ser aceita?

O curta-metragem “Bo-
nita de rosto”, baseado no 
conto homônimo da escritora 
indaiatubana Ana Squilanti, 
escrito nos anos 2000, busca 
responder a essas perguntas 
com Celina, de 12 anos: na 
escola, ninguém acredita 
que a garota gordinha beijou 
um menino e que sua melhor 
amiga a considera a menina 
mais bonita da turma. Con-
forme o bullying aumenta, 
cresce sua tentativa de se 
encaixar.

“Uma amiga cineasta, a 
Fernanda Wagner, que faz 
executiva do filme comigo, 
leu meu livro de estreia, o 
‘Costuras para fora’, e disse: 
Ana, os contos são muito 
cinematográficos, vamos 
filmar um? E aí olhei para 

JULIANA LUBINI

A autora de “Bonita de rosto” Ana Squilanti 



Aniversário do Lucas do Maternal II da Unidade II e 
as professoras Daiane e Susana

9º Anos fazendo a solta do foguete

A22A22 SEXTA-FEIRA, 03 DE JUNHO DE 2022

Esta semana através do vereador Dr. Arthur Spíndola, 
Christian Meuci proprietário da Inset Clean recebeu uma 
Moção de Congratulações do Legislativo de Indaiatuba.

Hoje quem aniversaria é o nosso cliente amigo Edson da 
Ploter & Cia. O Jornal Mais Expressão deseja parabéns, 
felicidades sempre e que Deus o abençoe grandemente.

Na foto condomínio Alphaville Campinas. A Mr. Roof 
trabalha com Estruturas para Telhados em Aço 
Galvanizado, como: Estrutura Ripado com laje e telha 
tipo cerâmica, Estrutura embutida com laje-com telha 
sanduíche, Estrutura embutida com telha fibrocimento e 
Estrutura para cobertura sem laje. Faça um orçamento 
(19) 98355 -8383-comercial@mroof.com.br-Rua Edésio 
Capovila, 159-Jr.Esplanada.

O Villa Lorenz Hair & Beauty que realizou o maravilhoso 
Dia da Noiva na cliente  Cibele Santoro que casou 
recentemente. Ficou lindíssima!

O lindo Bob com seu tutor James, em consulta na Clínica 
Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, 
Fone: (19) 3875-2715.

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

Aniversário do Bernardo e João Pedro do Maternal II A 
da Unidade I. Junto aos alunos a Coordenadora Fabíola 
e a professora Juciane

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Mr. Roof

Colégio Meta



E hoje sexta-feira dia 03 de Junho, a  Graziela de Almeida 
da Farmalupa está fazendo aniversário, desejamos 
de todo coração muitas felicidades,  saúde e sucesso 
sempre!

A23A23SEXTA-FEIRA, 03 DE JUNHO DE 2022

Na noite da última quarta-feira,  aconteceu no Le Triskell 
Bistrô o jantar de lançamento do Festival Gastronômico 
Sabores da Terra, logo mais vamos passar todas as 
informações,  mas de primeira já podemos dizer, está 
maravilhoso,  aguardem.Na foto Kleber Patricio e Rê 
Tanuri com Vera e Gilles Mourier do Le Triskell!

Chef Duda Proprietário e Chef da  Brace di Napoli com 
Marina Silva Telles do Valle proprietária da loja de 
Vinhos Baco Wine Shop, na última quarta-feira , com a 
casa cheia a Brace junto com a Baco organizadora do 
evento, realizou um delicioso mix de jantar e degustação 
de vinhos. Parabéns Chef Duda pelo evento!

No dia 26 de maio a Difratelli Móveis de Indaiatuba, Marca de mobiliário de alto padrão presente em todo o Brasil 
com mais de 30 anos de tradição, realizou a Quinta na Difra, um Happy Hour de negócio, onde recebeu arquitetos, 
amigos e empresários. Na foto Pedro, Paulo e Diego Pelegrina!!

No dia 25 de maio a Marcia Paccor realizou um lindo editorial de noivas na RR Vinhos e contou com alguns parceiros: 
Cabelo e joias- Lessa Robles,Amor em perolas, Maquiagem-Jussi Souza Makeup e Jaqueline Pimentel Studio, 
Vestidos- A Nova Loja Moda Atual,Foto- Renato Will Fotografia, Buquê- Marcia Paccor Decoracoes e Denny Decor, 
Semi joias-Lene Marimaria, Joias para o cabelo-Pri Grinaldas, Local RR Vinhos. As modelos-Maria Eduarda, Marcia 
Paccor, Emanuelle Paccor, Maria Alves, Camila Alves, Luzia Damasceno, Cris Fernandes, Tatiane Marttins, Cleide 
Freo, Magda Soares, Jussiane Souza! Credito foto Will Fotografia.

Presidente do Indaiatuba Clube Paulo Finatti e sua esposa Deise Finatti, com Tony Belloto e Sérgio Brito do Titãs, no Show 
da Banda no último sábado dia 28 de maio no IC, parabéns pelo sucesso!
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fundos, 
sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$400 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, banheiro, 
varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha americana com 
armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira com área 
gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta 
com imóvel de menor valor ou carro.                                                       
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 6 carros. 
Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, 
garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara. 
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e garagem para 3 
carros. Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz, banheiro, sala, 
cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem para 2 carros e portão eletrônico. 
CA214 – JD. MONTE CARLO – R$351 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de luz e garagem 
coberta para 1 carro. 
CA216 – CIDADE NOVA – R$958 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 3 banheiros sendo 1 externo, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem coberta para 2 carros e edícula. Possui piscina cercada 
com balaústre e portão eletrônico. 
CA218 – JD. COLONIAL – R$360 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha americana com sala integrada, 
lavanderia coberta, área de luz e garagem para 1 carro.  
CA219 – JD. VENEZA – R$330 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem.     
CA108 – CIDADE NOVA – R$550 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, garagem e quintal. 
CA222 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
CA223 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CA224 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem.  
CA227 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala cozinha, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem.

                                                                                                    
CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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.   
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$450 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. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e varanda, 2 
banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha 
planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, dispensa e garagem com jardim. 
Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com churrasqueira. 
Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e hidromassagem, sala, 
cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e nos fundos.  Possui garagem 
coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão a lenha. Aceita permuta com terreno ou 
apartamento até R$500 MIL.  
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 
garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA325 – JD. MONTE CARLO – R$553 ML - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem 
para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira de 
hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha planejada, 
dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com churrasqueira, pia e 
balcão em granito. Possui edícula com banheiro, quintal e portão eletrônico. Aceita permuta com apartamento 
ou casa de menor valor. 
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 banheiros, 
cozinha, copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem para 2 carros. Possui 
sobrado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, banheiro, 
garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e sala de 
jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar condicionado, 
jardim de inverno e portão eletrônico. 
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 
2 carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.

CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha, lavanderia, 
garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha 
planejada integrada com sala de estar, banheiro, lavanderia, escritório, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA347 – JD. ESPLANADA – R$1.890.000,00 - 3 suítes sendo 1 máster com closet, sala de estar 2 ambientes 
com pé direito alto, escritório, lavabo, cozinha, área gourmet com pia e churrasqueira, depósito, área de serviço, 
banheiro externo, piscina com cascata e garagem para 4 carros.
CA349 – JD. NOVA VENEZA - R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem para 2 carros. 
CA350 – JD. NOVA VENEZA – R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 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.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas 
com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, 
sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, 
churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui 
piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, lavabo, 
varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada 
com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa 
térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet 
e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 8 carros sendo 4 
cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala 
2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia planejada, 
escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui área de luz, área 
gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros sendo 1 coberta 
e churrasqueira. 
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda, living superior 
com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de jantar, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros, dispensa, lavanderia, escritório, depósito, wc 
e piscina, paisagismo, 6 vagas de garagem sendo 3 cobertas e entrada de serviço. 
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina churrasqueira e quintal.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 
carro.                                                                                                                                                                                                           
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.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui elevador 
e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavanderia, 
banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala de 
TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e garagem coberta 
para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de cozinha e 
garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  
AP553 – VILA SFEIR – EDIFÍCIO IMAGINE – R$904 MIL - 3 dormitórios com armários planejados sendo 2 suítes 
1 com closet, banheiro, social, sacada, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, lavabo, varanda 
e vaga de garagem para 2 carros. Possui área de lazer com piscina, churrasqueira e sauna. 
AP555 – JD. MOACYR ARRUDA – EDIFÍCIO VARANDAS DO BOSQUE – R$266 MIL – 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem.

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m²
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL -  575 m².  Acei ta permuta com car-
ro até R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m² 
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                  
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor da 
venda sob consulta.      
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m². 
TE24 – MIRIM – R$5.980.000,00 - 46.000 m².                                                                
TE25 – JD. NOVA VENEZA – R$212 MIL – 150 m².

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozinha 
americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e quintal 
com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varanda, 
banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 8 banheiros, 
piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço artesiano. 
Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala de TV, 
sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui piscina e 
churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, cozinha 
planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e garagem. Possui piscina, 
churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 
7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. I
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 2 banheiros, 
dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil ou apartamento. Obs: O imóvel 
está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, lavabo, sala, cozinha, 
lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
SITIO ITABORAÍ – CHACARA – R$2.750,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 2 carros e entrada para vários. 
JD. BELA VISTA – R$1.800,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 4 carros 
e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. ESPLANADA – R$1.687,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e quintal. 

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc. 
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc. 
CENTRO – R$4.900,00 – Área 127 m² e 2 wc.
CENTRO – R$1.650,00 – Área 57 m², 1 wc, e porta de vidro e grade. 

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc 
CENTRO – R$700,00 – Área 35 m² com sala de espera e 1 wc. 
CENTRO- R$2.000,00- Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 6945 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$1.400,00 + 
Cond + IPTU

3 ref site 7009 - Casa  Jardim Renata - 3 dorm, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 2.500 
+ IPTU

7 Ref site 32236- Casa Jardins do Império - 2 dorm, 2 banhei-
ros, 1 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 595.000,00

8 ref site 32200 - Casa no Centro- 3 dorm , banheiro, sala, coz, 
área de serviço e garagem - R$ 450.000,00

4 ref site 31366 - Apartamento Jardim Sevilha - 3 dorm, sala, 
2 banheiros, 1 suíte, coz, área de serviço e garagem R$ 2.400 
+ Cond + IPTU

5 ref site 9833 - Apartamento Bairro Pau Preto - 2 dorm, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.200,00 + Cond + 
IPTU

2 ref site 32345 - Casa Jardim Regente - 2 dorm ,1 suíte, sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$ 2.200,00 + IPTU

10 ref site 32308 - Terreno Jardim Piemonte - Lote de 301,75 
m² - R$ 400.000,00

11 ref site 32341 - Apartamento no Centro - 1 dorm, coz, sala, 1 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 332.000,00

12 ref site 32339 - Apartamento Vila Georgina- 2 dorm, coz, 
sala, 2 banheiros, 1 suíte, área serviço e garagem - R$ 
400.000,00

9 ref site 32310 - Terreno Terras de Itaici  - Lote de 1.000 m² 
residencial - R$720.000,00

1 ref site 7712- Casa Parque das Nações- 2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU
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CA10151 - AT 360 m² AC 235 m² -  SOBRADO EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO - JARDIM ESPLANADA - 04 suí-
tes com móveis planejados, sala de jantar, sala de estar, 
cozinha com móveis planejados, wc social, despensa, 
amplo quintal com piscina  medindo 3 x 12 de compri-
mento e aquecimento, área gourmet com churrasqueira, 
boiler, poço caipira, sistema de energia fotovoltaica (pos-
sibilitando taxa mínima de energia), excelente acabamen-
to, garagem para 04 autos. R$ 1.120.000,00. CORRETO-
RA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA10167 - CASA A VENDA CONDOMINIO MONTREAL 
RESIDENCE - INDAIATUBA/SP, AT.150 m² AC.105m² - 03 
Dormitórios, sendo 02 suítes, todos planejados, Sala de 
Estar, Sala de Jantar, escritório, Cozinha Planejada com 
Cooktop, Coifa e Forno Elétrico, Garagem coberta para 02 
carros. Condomínio com Área de Lazer completa, Piscina 
Adulto e Infantil, Playground, Quadra Poliesportiva, Salão 
de Festa. R$ 780.000,00. CORRETORA JUDITE – CRE-
CI:212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA10164- Casa Térrea CONDOMINIO VILA YTU - AT 150 
m² AC 104 m² -Jardim dos Impérios -3 Dormitórios (1 Suíte) 
Cozinha com Armários Planejados, Sala de Estar e Jantar 
Integradas, 2 Vagas de Garagem LAZER: Brinquedoteca, 
Campo de Futebol, Quadra Poliesportiva, Piscina , Playgrou-
nd, Salão de festas, Salão de Jogos VENDA R$ 695.000,00. 
CORRETORA FABIANA AMÉLIA – CRECI: 192689 – TEL: 
(19) 99427-3783.

CA10173 - PIEMONTE - AT. 317m² AC. 205 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte com closet planejado), armário planejado 
em mais um dormitório, WC social, home office com ar-
mário planejado, cozinha planejada com cooktop e forno 
embutido, ampla sala de estar e jantar, lavabo, lavanderia 
com planejados, área gourmet planejada com churras-
queira de alvenaria e chuveirão, amplo quintal e garagem 
para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 1.500.000,00. COR-
RETORA SONIA – CRECI 244869 – (19) 98989-9575.

CA10127 - AT 341m², AC 210m² - LINDO SOBRADO NA 
VILA ALPES SUIÇOS  - 02 Suítes (1 C/ Closet), Lavabo, 
Sala de Estar c/ Pé Direito Alto, Sala de Jantar, Cozi-
nha Planejada, Despensa, Lavanderia, Piscina, Quintal, 
Jardim e Vaga p/02 Carros Cobertos. R$ 1.100.000,00. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 
99712-0636.

CA10140 - AT 150 m² AC 100 m² - CASA TÉRREA EM 
CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL PARK REAL- 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala de estar e jantar, cozinha , WC social,  
área gourmet com churrasqueira, área de serviço, 2 vagas 
de garagem, sendo 1 coberta, esquadrias automatizadas nos 
dormitório. Condomínio oferece área de lazer com quadra de 
tênis, playground, espaço gourmet e salões de festas. Prazo 
de Entrega - Casa com Morador até Junho/22. Venda: R$ 
690.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11) 98512-9291.

piscina, quadra, academia, playground. Ótima localização. 
R$ 650.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

CA10170 - Casa térrea em Condomínio Residencial Brescia 
- AT.200m² AC.136m² - com 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com closet, sala de estar e jantar, cozinha e espaço gour-
met integrados, moveis  planejados na cozinha e gourmet, 
banheiros e closet, aquecimento solar funcionado, prepara-
da para ar condicionado,  garagem  coberta para 01 auto 
e 01 descoberta, esquadrias em alumínio preto , vidros da 
fachada e portas com películas, condomínio fechado com 
academia, salão de festas piscina , quadra, pista de cami-
nhada arborizada, quadras de beat tênis. R$ 1.000.000,00. 
CORRETOR JOAO VICENTE – CRECI: 99221  – TEL: (19) 
97409-2113.

CA09980 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA - JARDIM EURO-
PA II - AT 250m² - AC 75 m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha americana, 01 WC Social,  área de serviço, am-

plo quintal, garagem com 04 vagas. EXCELENTE BAIR-
RO - R$ 560.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO COM 
ACABAMENTO SOFISTICADO EM EXCELENTE CON-
DOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - PA-
NORAMA RESIDENCE - 04 suítes (01 master com clo-
set), 05 WC social, sala ampla com living e pé direito alto, 
sala de jantar, cozinha americana com fechamento de 
ambiente (com ilha e planejada), espaço gourmet com 
churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, paisagis-
mo tropical. Aquecimento solar, acabamento alto padrão 
com iluminação em LED, ambientes com planejados e 
climatizados, persianas elétricas. Condomínio com área 
de lazer, salão de festas, playground, churrasqueira, aca-
demia, portaria 24 horas. R$ 1.600.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-
1624

TE06603 - PARK REAL-AT.233m²- Excelente terreno 
em condomínio fechado. Portaria 24 hs. R$ 338.000,00. 
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99815-
6906

CA10172 - AT. 250m²- AC. 200m² - IMÓVEL RESIDEN-
CIAL NO JD ELDORADO - 04 Dormitórios (1 suíte), 03 
Banheiros, Sala  de Jantar, Sala de Estar, Sala TV, La-
vabo, Cozinha Espaçoso - AREA EXTERNA - Lavande-
ria, Garagem para 03 Carros, Quintal, Área Gourmet com 
Churrasqueira, Quintal Espaçoso, Piscina, Casa Indepen-
dente - VENDA R$  750.000,00. CORRETORA FABIANA 
AMÉLIA – CRECI: 192689 – TEL: (19) 99427-3783.

CA10097 - AT 150  m² AU 105 m² - CASA TÉRREA EM 
CONDOMÍNIO - VILLA PARATY - INDAIATUBA/SP - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 3 banheiros, cozinha, 
área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 1 vagas 
de garagem coberta e 1 descoberta. Móveis planejados 
na sala de estar. Condomínio com área de lazer completa, 

VENDAS
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Ve-
neza, 3 dms., fino 
acabamento, acei-
ta-se financiamento. 
Cleyton Seguro Imó-
veis: (11) 97416-4744 
(WhatsApp). R$ 700 
mil. 
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC so-
cial, cômodos grande, 
lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e 
uma vaga coberta e 
está no valor de 270 
mil 19-99762-7708
Vende-se casa no 
Jardim Monte Car-
lo: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha 
no estilo americano, 
WC social, lavanderia 
coberta, grande quin-
tal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 
metros quadrados e 
está no valor de 380 
mil.(19)99762-7708.
Vende-se casa no 
Jardim Colibris: em 
Indaiatuba. Casa com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social, 
lavanderia coberta, 
pequeno quintal, ga-
ragem para 2 carros 
coberta com portão 
eletrônico, documen-
tação ok e está no 
valor de 350 mil. Con-
tato (19)99762-7708.
V e n d o / T r o c o : J á 
Locado por: R$4 mil 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contruído 
230m².Ótimo local. 
Valor R$830 mil. Tra-
tar (19)98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 car-
ros, edícula no fundo 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, terreno 
de 250m² área cons-
truída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negó-
cio com uma grande 
oportunidade) Conta-
to 19 99714- 4113 19 

 
SALA LOCAÇÃO 
DEFINITIVA Edifí-
cio Ambassador: 
Aluguel R$ 800,00 / 
Condomínio + IPTU 
+ CPFL R$540,00 
CELINAIDE GARCIA 
- CRECI 214763-F
Salão centro: venda 
já  está  alugado a/t 
360 _a/c440 mezani-
no  informações  zap 
19 989764356 obs 
temos vários.

 
Vende-se área para 
lo teamento ent re 
Monte Mor e Capi-
vari, são 6 alqueires 
e está no valor de 
900 mil. Contato (19) 
99762-7708.
Vende-se sítio na ci-
dade de Tapiraí-sp: 
com 18 mil metros 
quadrados, a margem 
da rodovia, com casa, 
luz e água da Sabesp. 
Troca se por proprie-
dade em Indaiatuba. 
Tratar com Jéssica15 
998323935
Pilar do Sul-:1.000m² 
encostado na pista 
– com poço – ape-
nas: R$65.000,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 
f -19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bom-
ba – luz, a 12km do 
centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaia-
tuba 19.9.9762-7997 

 
Condomínio Ho-
rizontown: Vendo 
terreno com 450m², 
aceita permuta con-
tato (13) 99712-3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: localiza-
do no Condomínio 
London Park. Exce-
lente topografia, Sol 
da manhã, Energia 
Subterrânea, Salão 
de festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 mil. 
Contato (19) 9 9744-
4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim de 
entrada e transfiro a 
dívida liberação para 
construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topo-
grafia. Doc ok c/ es-
critura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 
3875-2860

Lindo ap no edifi-
cio Varandas do 
Bosque: proximo à 
avenida Conceição, 
1 dorm. com ar co-
dicionado,armários 
na cozinha e banhei-
ro, elevador, vaga 
de  ga ragem.  R$ 
260.000,00. Direto 
com proprietário, fone 
(19) 99715-7511
Fino apartamento 
no Parque Ecologi-
co: proximo ao chafa-
riz, em edificio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varan-
da envidraçada, saca-
da, armários planeja-
dos, ar condicionado, 
2 garagens cobertas. 
R$ 860.000,00 dire-
to com proprietário. 
FONE:19 - 99715-
7511
Vendo apartamento 
no Rio de Janeiro: 
bairro de Laranjei-
ras, tranquilo e in-
devassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Con-
tato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé 
do  Pq Ecológico e 
Shopping Parque 
Mall. Dir. c/ prop. F. 
99268-4672
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 
f - 19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis : com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground, incluso cond. 
+ IPTU +água.Conta-
to 19 99714- 4113 19 
-3875-4550

-3875-4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG . 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
550.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
98369.(019)9948-
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embu-
tidos. Ar-condiciona-
dos. Cozinha planeja-
da, área goumert co-
berta, garagem idem. 
Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 
wc garagem e quintal 
em lote de 180m² ape-
nas: R$175.000,00 
contato: 19.9.9762-
7997 corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m²,  sendo 02 
dormitórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc , la-
vanderia com grande 
área de terreno livre 
na frente com entra-
da para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cô-
modos na frente com 
garagem e 02 cômo-
dos nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol rua 
81: 04 cômodos + 
salão comercial - ape-
nas: R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e 
wc nos fundos + salão 
comercial na frente 
em lote de 250² imper-
dível! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!

 
Alugo Casa con-
domínio Park real: 
com 3 dorm. sendo 
2 suítes todas com 
armários planejados 
e ar condicionado, 
sala 2 ambientes co-
zinha e banheiros 
com armários plane-
jados, direto com o 
proprietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo Casa condô-
mino Paraty: com 3 
dorm. sendo 1 suíte 
com armário plane-
jado e ar condicio-
nado, churrasqueira, 
aquecimento sola di-
reto com proprietário. 
Fone 19 99715-7511
Alugo casa no Cos-
ta e Silva: 03 dor-
mi. Sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria, garagem para 
3 carros. E edícula 
nos fundos com 3 
cômodos e banheiro. 
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
Casa Locação Jd 
P a u  P r e t o :  A T . 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 va-
gas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Apartamento reser-
va Vista Verde:12.º 
segundo andar, 3 
dorm. (1 suíte), 2 va-
gas de garagem co-
bertas, aceito permu-
ta. (13) 99712-3768
Vende ou troco - 
Apartamento em São 
Paulo no 11º andar, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha com moveis 
planejado, lavande-
ria, porcelanato, con-
domínio com piscina, 
quadra de futebol, 
playground. Locali-
zadono bairro san-
ta cantarina e vila 
mascote, com ótima 
localização comercial 
próximo ao metro. 
Valor R$ 300.000,00 
aceito proposta, para 
mais informações tra-
tar com Sergio (11) 
94914-5586 

 
Vende-se 4 rodas ori-
ginais: do Fox novas 
na caixa com calotas 
originais.Tratar com 
Milton no telefone 15 
99646-7494
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR e 
tudo da marca Intel-
bras, com apenas 10 
meses de uso e está 
no valor de 1.500,00 
19-99762-7708
Vendo calças jeans 
importadas, a 50,00, 
e camisetas masculi-
na, agasalhos, todos 
importados, contato: 
9 88290717 ou 3875-
4737
Vendo: Notebook, 
branco, Celeron 1.5 
GHZ, HD 500 GB, 
memória 4GB. Va-
lor  500,00,  conta-
to: 9 88290717 ou 
38754737.
Vendo 2 Pneus: Me-
dida 195 - 55 -15 meia 
vida original Bridstone 
valor R$ 400,00 reais 
contato: 3816-8112
Carlos Eduardo cor-
retor:  62989 cresci 
texto acho seu imóvel  
comercial para loca-
ção  ou compra e mais 
venda terrenos casas 
apartamentos  é finan-
ciamento  pela caixa 

019 989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, co-
nan, batman, star wars, 
homem aranha, mais 
informaçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá semi-
novo: com 2,5 retrátil 
cor bege seminovo e 
cadeira de balanço cor 
café valor R$ 900,00 
reais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo: Jogo de jantar 
de madeira antiga com 
espelho grande no ar-
mario, e mesa com 6 
cadeiras almofadada e 
tampa de vidro, otimo 
preço preciso desocu-
par o espaço Contato:  
19 996978484

 
Oportunidade para 
Moça e Rapaz: acima 
de 18 anos trabalho 
em casa manual ou 
home office, salario R$ 
1.800,00. Liberação 
de FGTS. Contato (11) 
98249-6899
Oportunidade: Em-
préstimo no cheque 
ou carnê, aumento 
seu score, liberação 
de FGTS, limpo seu 
nome, financio carro, 
moto e utilitário com 
ou sem entrada (11) 
98249-6899

Ofereço-me: Mani-
cure+ pedicure 40,00 
botox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para fa-
zer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para tra-
balhar como motorista 
particular com o seu 
carro, saiu a noite be-
beu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora e idosos, 
e baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para tra-
balho como: Pedrei-
ro, encanador, jardina-
gem, eletricista, forma-
do pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

B18|CLASSIFICADOS|

OTAVIO DE CAMPOS MACHADO - CTPS Nº 0009363 / 
SÉRIE 00457 - TENDO EM VISTA SUAS INÚMERAS AU-
SÊNCIAS INJUSTIFICADAS DESDE 28/04/2022 E APÓS 
INÚMERAS TENTATIVAS DE CONTATO POR TELEGRA-
MA SEM RESPOSTA, SOLICITAMOS SEU RETORNO AO 
TRABALHO NO PERÍODO DE 48 HORAS NA EMPRESA 
PLASTEK DO BRASIL LOCALIZADA EM INDAIATUBA/
SP, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO 
DE EMPREGO, QUE AUTORIZA A RESCISÃO DO CON-
TRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA, NOS TER-
MOS DO ARTIGO 482, I, DA CLT.

GUILHERME ALEXANDRE MARQUES - CTPS Nº 
0057747 / SÉRIE 00379 - TENDO EM VISTA SUAS INÚME-
RAS AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS DESDE 14/05/2022 E 
APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE CONTATO POR TELE-
GRAMA SEM RESPOSTA, SOLICITAMOS SEU RETORNO 
AO TRABALHO NO PERÍODO DE 48 HORAS NA EMPRE-
SA PLASTEK DO BRASIL LOCALIZADA EM INDAIA-
TUBA/SP, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ABAN-
DONO DE EMPREGO, QUE AUTORIZA A RESCISÃO DO 
CONTRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 482, I, DA CLT.



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

ANALISTA FISCAL/
FATURAMENTO – 
Experiência na fun-
ção (emissão e en-
trada de nota fiscal). 
Conhecimento no 
sistema TOTVS e ro-
tinas industriais. 

ANALISTA DE QUA-
LIDADE PLENO – 
Técnico em química. 
CRQ ativo. Experiên-
cia mínima de 01 
ano em cargos de 
qualidade/laborató-
rio. Disponibilidade 
para terceiro turno.

ANALISTA PCP – Ex-
periência na função. 
Conhecimento em 
processo produtivo, 
gerenciamento e 
controle de produ-
ção. Desejável ensi-
no superior. 

ANALISTA EM RE-

CRUTAMENTO E TREI-
NAMENTO – Superior 
completo. Experiência 
com captação de can-
didatos e treinamen-
tos internos. 

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO – Ensino mé-
dio completo. Conhe-
cimento em Excel. Ter 
CNH B.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Disponibilida-
de de horário.

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO – Ensino 
fundamental com-
pleto. Experiência na 
função. Ter CNH B 
(viagens para outras 
cidades).

CHAPEIRO(A) – Expe-
riência na função. Re-
sidir em Indaiatuba. 

Ter disponibilidade de 
horário. 

MEIO OFICIAL DE MA-
NUTENÇÃO - Conhe-
cimento em manu-
tenção predial, jardim 
básico, manutenção 
elétrica e manutenção 
hidráulica. Ter CNH B 
(viagens para outras 
cidades).  Curso elétri-
ca básica.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino mé-
dio completo. Expe-
riência em Operar 
máquinas convencio-
nais (Fresa, furadeira, 
retífica). Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metro-
logia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de De-
senho.

OPERADOR DE PRO-
DUÇÃO - Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. 

RECEPCIONISTA – 
Ensino médio com-
pleto. Experiência na 
função. 

TÉCNICO DE SEGU-
RANÇA DO TRABA-
LHO – Curso técnico 
em segurança do tra-
balho. Experiência 
na função. Conheci-
mento no novo pro-
grama do E-social.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Ensino médio 
completo. Experiên-
cia mínima de 02 
anos na função. Re-
sidir em Indaiatuba.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. ANDREZA RODRI-
GUES com 68 anos, 
Casada com ADÃO CAR-
DOSO VIEIRA sendo filha 
de FELICIANO CARDO-
SO VIEIRA e MARIANA 
RODRIGUES. Deixa os 
filhos: MARIA SIDINEIA, 
JOSE MIGUEL, LUZIA, 
SONIA, LEOLINA, FELI-
CIANO, DAIANE, JACK-
SON, RUTH, MARIANA 
(Maiores). Falecido (a) em: 
22/04/2022, e Sepultado 
no Cemit. do distrito de 
Barreiro da Raiz, Janaúba-
-MG aos 23/04/2022. 

2. GUIOMAR GERALDI 
FERRANTE com 83 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTONIO 
FERRANTE sendo filho(a) 
de ANSELMO GERALDI 
e MARIA MARI GERALDI. 
deixa filho(s): CARLITO, 
NESCLAR , TEREZA, 
DOMINGOS (MAIORES), 
Falecido em: 25/05/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/05/2022. 

3. JOSÉ ESTEVÃO FILHO 
com 73 anos , Casado (a) 
com DEUSELINDA LO-
PES ESTEVÃO sendo fi-
lho(a) de JOSÉ ESTEVÃO 
DE OLIVEIRA e ESTELINA 
MARQUES DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): LUCIMEIRE 
49, ADENAILSON 48, VA-
NESSA 42., Falecido em: 
25/05/2022, e sepultado(a) 
no CEMIT. MUNICIPAL 
DE TAPIRATIBA / SP aos 
26/05/2022. 

4. ANNAIR DE OLIVEIRA 
BENEDETTI com 93 anos , 
Era Viúvo(a) de JULIO BE-
NEDETTI sendo filho(a) de 
BENEDITO FRANCO DE 
OLIVEIRA e ANNA ELIAS 
CAMARGO. deixa filho(s): 
LOURDES , ALICE , JU-
LIO CESAR , ANA LUCIA , 
NEUSA , PEDRO ROBER-
TO , TEREZINHA , ZELIA 
(MAIORES)., Falecido em: 
25/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/05/2022.
 
5. MARIA DO CARMO RA-
MOS com 86 anos , Era Di-
vorciado(a), sendo filho(a) de 
JOSE SEVERINO RAMOS 
e ANA LINA DO ROSARIO. 
deixa filho(s): VANILDA, 
MARLENE, CELSO, MARIA 
LUCIA, MARIA AMELIA, 
MARCELO (Maiores), JOSÉ 
LUCIO ( F ) ., Falecido em: 
25/05/2022, e sepultado(a) 
no CEMITÉRIO MUNICIPAL 
DE OLIMPIO NORONHA - 
MG aos 26/05/2022. 

6. WALDOMIRO FECCHIO 
com 75 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECIDA 
FECCHIO sendo filho(a) 
de RIZIERI FECCHIO e 
ADELAIDE DE FREITAS 
FECCHIO. deixa filho(s): 
FLAVIANA 45, LUCIANO 
46, Falecido em: 25/05/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/05/2022. 

7. LEONIDE FARIA DOS 
SANTOS com 84 anos , 

Era Viúvo(a) de DELCIO 
BENEDITO DOS SANTOS 
sendo filho(a) de MANOEL 
PINTO DE FARIA e ELVIRA 
PEREIRA DE FARIA. dei-
xa filho(s): JUCI , LÉUCIA 
(MAIORES), Falecido em: 
26/05/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 26/05/2022. 

8. WILMA LEMES PEREIRA 
com 84 anos , Era Viúvo(a) 
de ADEVENIR VICENTE 
PEREIRA sendo filho(a) de 
JOSE LEMES DE OLIVEI-
RA e MARIA DE LOUR-
DES DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): SUELI, ROBERTO 
(MAIORES)  AMAURI (F), 
ADEIR (F), Falecido em: 
26/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/05/2022. 

9. MEIRE APARECIDA 
FERREIRA DE MORAES 
PRANDO com 48 anos , 
Casado (a) com WALDINEI 
SIQUEIRA PRANDO sendo 
filho(a) de JOSE FERREI-
RA DE MORAES e MARIA 
VALIM DE MORAES. deixa 
filho(s): GUSTAVO, AB-
NER, VITORIA (MAIORES)  
MIGUEL 13, Falecido em: 
26/05/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 27/05/2022. 

10. SYDINEIA MORAES 
VOLPATI com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de JOÃO VOLPATI 
sendo filho(a) de JOÃO BAP-
TISTA MORAES e IGNACIA 
ALVES DE MORAES. deixa 

filho(s): MARIA TEREZA, 
CELIA, ANGELA, MARIA 
JOSE, JOSE JOÃO, MARIA 
DE FATIMA, RICARDO, 
MARCIA (MAIORES), Fale-
cido em: 26/05/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 27/05/2022. 

11. NAIR RIPABELLO AN-
TONIOLLI com 89 anos , 
Era Viúvo(a) de DIONISIO 
ANTONIOLLI sendo filho(a) 
de ALBERTO RIPABELLO 
e MARIA BERTANI. deixa 
filho(s): JOSE, MARCOS, 
ELISABETE, ANTONIO 
(MAIORES), Falecido em: 
27/05/2022, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
27/05/2022. 

12. JANDIRA REZENDE 
MARIANO com 97 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTONIO 
MARIANO sendo filho(a) 
de ANANIAS PIRES DE 
REZENDE e MARIA BER-
TOLINE REZENDE. deixa 
filho(s): EDSON (MAIOR), 
MAURO, JURACY E ZILDA 
(Falecidos), Falecido em: 
27/05/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/05/2022.
 
13. MARIA DE LOURDES 
PEREIRA NUNES com 
72 anos , Era Viúvo(a) de 
ADELMIR NUNES DE 
ALENCAR sendo filho(a) 
de FRANCISCO PEREIRA 
DE LUCENA e JOSEFA PE-
REIRA DOS SANTOS. deixa 
filho(s): MARIA , LUCINETE 
( MAIORES ), Falecido em: 

27/05/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/05/2022. 

14. PERCILIA CARDOSO 
MILANESE com 95 anos , 
Casado (a) com WALTER 
MILANESE sendo filho(a) 
de BENEDITO CARDOSO 
e MARIA ROSALIA LOU-
RENÇO BICUDO. deixa 
filho(s): CARLOTA 70, LEO-
NARDO ( F )., Falecido em: 
28/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/05/2022. 

15. MARIA MACIEL DOS 
SANTOS com 57 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de PEDRO MACIEL DOS 
SANTOS e ALEXANDRI-
NA FRANCISCA DE JE-
SUS. deixa filho(s): GEISA, 
ADRIANO, DAYSE, MARIA 
(MAIORES )., Falecido em: 
28/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
29/05/2022. 

16. LEONARDO CÉSAR 
LUIZ com 25 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
BENEDITO APARECIDO 
LUIZ e MARA CRISTIANI 
LUIZ. NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 28/05/2022, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 29/05/2022. 
17. LUIZ WALTER COSTA 
com 82 anos , Casado (a) 
com ERONIDES BORGES 
COSTA sendo filho(a) de 
LUIZ COSTA e LEONOR DE 
ANDRADE COSTA. deixa 
filho(s): ELTON 54., Falecido 

em: 29/05/2022, e sepulta-
do(a) no CEM.PARQUE DO 
CARMO I aos 29/05/2022. 

18. PERCILIA DOS SAN-
TOS com 72 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de QUERINO JOSE DOS 
SANTOS e FLAUSINA RO-
DRIGUES DE SOUZA. deixa 
filho(s): MIRIAN (MAIOR), 
Falecido em: 29/05/2022, e 
sepultado(a) no MUN. DE 
ELIAS FAUSTO-SP aos 
30/05/2022. 

19. MAURICIO JOSE STEIN 
com 59 anos , Casado (a) 
com CLAUDETE DE MOU-
RA STEIN sendo filho(a) 
de DOVAL STEIN e NIRE-
NE DE LOURDES STEIN. 
deixa filho(s): MARCEL 35, 
MAURICIO 38, Falecido 
em: 29/05/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
30/05/2022. 

20. AGENOR DE ALMEIDA 
com 86 anos , Casado (a) 
com ANESIA FLORENCIA 
DE ALMEIDA sendo filho(a) 
de ANTONIO CANDIDO 
DE ALMEIDA e MARIA 
RODRIGUES DE LIMA. 
deixa filho(s): SEBASTIÃO, 
ANTONIO, JOSE, MARIA 
APARECIDA, MARIA HE-
LENA e GERSON (Maiores), 
Falecido em: 30/05/2022, e 
sepultado(a) no CEM. PAR-
QUE DAS ACÁCIAS SP aos 
30/05/2022. 

21.JOÃO DUARTE CA-
MARGO com 65 anos , Ca-

sado (a) com NILZA GON-
ÇALVES DE MELLO sendo 
filho(a) de JOSE DUARTE 
CAMARGO e MARIA JOSE 
FRANCISCO. deixa filho(s): 
VITOR , JOSÉ , JAQUELINE 
(MAIORES), Falecido em: 
30/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
31/05/2022. 

22. JOSE RIBEIRO DA SIL-
VA com 89 anos , Casado 
(a) com JANDIRA DA SILVA 
E SILVA sendo filho(a) de 
JOSE RIBEIRO DA SILVA e 
DARCI RIBEIRO DA SILVA. 
deixa filho(s): JULIO, JOSE, 
MARIA APARECIDA, MARIA 
DE FATIMA, GILBERTO, 
MARIA RIBEIRO, SEBAS-
TIÃO, APARECIDA ( MAIO-
RES), EDVALDO ( FAL ), 
Falecido em: 30/05/2022, , 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 31/05/2022. 

23. MARIA DA LUZ DE 
LIMA FERREIRA com 
66 anos , Era Viúvo(a) de 
LOURIVAL DOS SANTOS 
FERREIRA sendo filho(a) 
de CUSTODIO PADILHA 
DE LIMA e DJANIRA DE 
OLIVEIRA. deixa filho(s): 
ANTONIO, EDIVALDO, 
ELIZETE, CLODOALDO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
30/05/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 31/05/2022. 

24. CARLOS ROBERTO 
DOS SANTOS com 60 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de LUIZ GUILHERMI-

NO DOS SANTOS e DIVA 
ABREU DOS SANTOS. 
deixa filho(s): HECTOR, 
FILIPI ( MAIORES ), Fale-
cido em: 30/05/2022, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 31/05/2022. 

25. LUZIA GABRIEL HO-
TOPS com 66 anos , Era 
Viúvo(a) de WAGNER 
TADHEU HOTOPS sen-
do filho(a) de ERNES-
TO GABRIEL e MARIA 
VIEIRA. deixa filho(s): 
SILVIA, FABIO, KELY 
( MAIORES ), Falecido 
em: 30/05/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 31/05/2022. 
26. MARIA THEREZA 
RICCI RODOLPHO com 
90 anos , Era Viúvo(a) 
de JULIO RODOLPHO 
sendo filho(a) de JOÃO 
RICCI e ROZARIA LON-
GO. deixa filho(s): SUE-
LI, MARIA (MAIORES), 
Falecido em: 31/05/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
31/05/2022. 

27. BENEDITO DE OLI-
VEIRA com 78 anos , 
Casado (a) com MADA-
LENA ZIVIANI DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) de 
ALCIDES DE OLIVEIRA 
e EMMA BOETTO DE 
OLIVEIRA. deixa filho(s): 
CASSIO 57, JEAN ( F )., 
Falecido em: 31/05/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
31/05/2022.

 | CLASSIFICADOS | B19



B20 | NEGÓCIOS | 


