
Editorial
No texto “O agrava-

mento da Covid”, este 
jornal alerta para a ne-
cessidade de medidas de 
combate à doença.
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PRIMAVERA JOVEM -  O Fantasma anunciou na terça-feira (20) os nomes do elenco que montou para a disputa da Copa Paulista de 2022. 
Com média de idade de 23 anos, a diretoria leva o time para a competição apostando na intensidade e no talendo dos jogadores mais novos. Ao lado 
dos jovens, o técnico Wilson Júnior poderá mesclar alguns jogadores mais experientes e conhecidos pela torcida para garantir o equilíbrio.

Cresce o número de falsas 
oportunidades de emprego 
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A 12ª edição do Catálogo 
das Indústrias de Indaiatuba 
conta com 436 empresas e 
11 parceiros. O anuário tem 
como objetivo aproximar e 
divulgar as empresas para 
promover novos negócios 
no município.   

Catálogo da 
Prefeitura reúne 
436 empresas de 
Indaiatuba 

A Câmara de Indaiatuba 
aprovou em primeira dis-
cussão projeto que obriga os 
supermercados de Indaiatuba 
a disponibilizarem ao menos 
5% dos carrinhos de compras 
adaptados para pessoas com 
deficiência (PCDs).

Projeto prevê 
garantia de  
acessibilidade nos 
supermercados 

Empresa de construção 
instalada no Monte Verde 
é acusada de aplicar golpes 
que chegam a R$ 20 mil. 
Clientes alegam ter contra-
tado os serviços, mas após o 
depósito antecipado, a obra 
não foi executada. 

Construtora 
dá golpes que 
podem chegar a 
R$ 200 mil 

Com 15 milhões de bra-
sileiros em busca de um 
emprego, o desespero por 
uma vaga de trabalho em 
meio a um momento de 
crise e recessão econômica 
tem sido usado para a apli-

Joel Sena e Regiane Ber-
nal, da Doce Sabor Bolos e 
Cia, são destaques do Frutos.

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022

cação de golpes. Durante 
a seleção falsa, a vítima é 
informada pela recrutadora, 
por meio de mensagens de 
texto, que precisa efetuar 
uma transferência pelo Pix 
no valor de R$ 800,00, por 

exemplo, como garantia da 
vaga. De acordo com um le-
vantamento, entre setembro 
e fevereiro de 2022, foram 
registradas mais de 608 mil 
tentativas de golpes de falso 
emprego. Os golpes mais 

recentes são realizados pelo 
aplicativo WhatsApp, mas 
outras redes sociais tam-
bém são usadas. Segundo 
especialistas, é preciso ficar 
atento aos mínimos detalhes 
para não enganado. 

Mais Expressão 
cria novas colunas 
de conteúdo

Cidade registra 
segundo caso 
da Varíola
dos Macacos
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Economia verde
Um dos termos da moda, a “resiliência”, é uma nomenclatura emprestada metaforicamente da 

física, significando as alterações que certos corpos adquirem a partir de pressões e forças exte-
riores. Pode-se resumi-la como sendo a capacidade de adaptação a novas situações e desafios. O 
mundo atravessa uma mudança geopolítica a exigir alterações nas relações de poder, enraizada 
nos conflitos e oportunidades que surgiram a partir de inovações, paradigmas tecnológicos e ne-
cessidades emergentes de subsistência da vida humana.

Em outras palavras, é lícito dizer que o modo de vida humano deve se adequar às balizas 
impostas pela Natureza, operando, com criatividade e trabalho, para a transformação das dificul-
dades e restrições, no nascedouro de alternativas que elevem a dignidade 
individual e coletiva.

É nesse contexto que o Brasil aparece como liderança potencial e ce-
leiro de oportunidades na nova ordem mundial. Essa nova conformação de 
forças geopolíticas, também caracterizada como “Geopolítica ESG” (En-
vironmental, Social e Governance) possui no Brasil o natural protagonista, 
seja por sua enorme biodiversidade e pluralidade de biomas - que vão dos 
sistemas semi-áridos da Caatinga, passando pelo Cerrado, as áreas ala-
gadas do Pantanal, as florestas tropicais, até os campos e pradarias -, seja 
pelas oportunidades energéticas.

A Secretaria de Saúde de Indaiatuba informou na segunda-feira (20) que registrou 3 óbitos pro-
vocados pela Covid-19 nos últimos 7 dias e mais 1.523 notificações suspeitas (hospitais, unidades 
de saúde e laboratórios particulares), um quadro extremamente preocupante.

Desde o início da pandemia, 58.389 pessoas contraíram o Novo Coronavírus na cidade. Dessas, 
felizmente 57.521 são consideradas curadas ou estão em recuperação domiciliar, mas 863 evoluíram 
a óbito e 7 casos suspeitos ainda aguardam resultados objetivos dos laboratórios.

A situação preocupa porque os casos não param de crescer, o que também ocorre com a ocu-
pação de leitos. Os de UTI estão todos ocupados no Hospital Augusto de Oliveira Camargo e no 
Santa Ignês. Nos leitos clínicos, apenas o Santa Ignês tem 50% de vagas.

Não é diferente nas cidades da região, como Salto e Itu. Em Salto, foram 543 novos casos entre 
os dias 08 e 20 de junho, felizmente sem óbitos confirmados. Mas desde o começo da pandemia a 
cidade já totaliza 480 mortes. Os novos casos aparecem em 30% dos testes feitos. 

Em Itu, a Prefeitura só divulgou boletim sobre a doença na segunda-feira (20). A divulgação 
não era feita desde o dia 2 de maio. A nota informou a confirmação de 4 óbitos provocados pela 
doença, o que acendeu o alerta.

Nas últimas 24 horas, o Brasil todo registrou 229 mortes e 64.362 infecções por Covid-19. Os 
números são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e foram divulgados na terça-feira (21). 

Não dá para prever como será a evolução daqui para frente, mas a tendência é de aumento de-
vido à chegada do inverno, estação em que as doenças respiratórias ocorrem com mais frequência, 
ambiente propício para a Covid.

Para combater a elevação do número de casos, as Prefeituras têm intensificado a vacinação. 
Esta atitude é positiva, mas não basta. É preciso voltar a obrigatoriedade do uso de máscaras e 
também a fiscalização.

André Naves é Defensor Público Federal, especialista em Direitos Humanos e Sociais. Escritor, 
professor e palestrante.

Alexandre Rollo - Advogado, Conselheiro Estadual da OABSP, Doutor e Mestre em Direito das 
Relações Sociais pela PUC/SP.

A fake news e a propaganda eleitoral
A discussão envolvendo a desinformação continua em evidência mundo afora. Aqui no Brasil, 

a Justiça Eleitoral se mobiliza para evitar máculas nas eleições deste ano. A preocupação é justa 
e a Justiça Eleitoral está coberta de razão ao tentar se precaver contra esse mal.

Mas, ao contrário do que muitos pensam, as “fake news” não representam qualquer novidade 
no Direito Eleitoral. Ao falarmos das “fake news” na propaganda eleitoral estamos falando, pura 
e simplesmente, da mentira, algo que nos acompanha há décadas.

A mentira na propaganda eleitoral é tratada no nosso Código Eleitoral (que é de 1965), e na 
Lei n°. 9.504/97, onde o chamado direito de resposta pode ser concedido nos casos de divulgação 
de afirmações “sabidamente inverídicas”. Ou seja, desde 1965, as mentiras são tratadas pelo 
Direito Eleitoral. Mas por que então a desinformação gera tantas preocupações? Por culpa da 
internet e seu poder de propagação. Antes dela, as fontes de divulgação das informações eram 
apenas os órgãos de imprensa, onde jornalistas, antes das divulgações res-
pectivas, realizavam a devida checagem separando do joio (boatos, fofo-
cas e mentiras), do trigo (notícia). O que era mentira não se divulgava. O 
que era notícia, sim.

Com a rede mundial de computadores as fontes de divulgação das in-
formações se multiplicaram barbaramente. Atualmente, somos bilhões de 
“jornalistas” produzindo, divulgando e compartilhando todo tipo de infor-
mação (ou desinformação), na maioria das vezes sem qualquer checagem 
prévia, com o objetivo de se obter benefícios econômicos, políticos ou, 
simplesmente, para não se perder a piada.

A principal notícia da 
edição de número três da 
história do Mais Expres-
são foi a revelação da data 
de inauguração do novo 
Paço Municipal. À época, 
o jornal noticiou que o es-
paço seria entregue no dia 
30 de setembro de 2002. 

De acordo com o pre-
feito da época, Reinaldo 
Nogueira (MDB), a mu-
dança seria realizada para 
gerar uma economia de R$ 
50 mil por mês aos cofres 
públicos, que deixaria de 
gastar com aluguéis para 
as secretarias municipais. 

O político também fri-
sou que a reorganização 
seria importante para faci-
litar a vida da população, 
que poderia acessar todas as secretarias no mesmo local. O 
custo da obra, estimava-se, girou em R$ 2,4 milhões e foi 
pago para a Seprev, antiga dona do prédio.

SÃO JOÃO - Hoje, 
sexta-feira (24), na Piz-
za Great’s, acontece o São 
João do Corujão, festa juni-
na organizada pela Associa-
ção Atlética Acadêmica VI 
de Agosto (Atlética do cur-
so de Direito da Faculdade 
Unimax). O evento tem 
início previsto para as 23 
horas e contará com a pre-
sença dos DJs Raul, Zotte 
e Bruno Almeida, trazendo 
músicas de grandes suces-
sos e de vários estilos mu-
sicais. Os ingressos variam 
de R$ 25 a R$ 50, pelo site 
da Eventbrite.

Os fãs da série “The Umbrella Academy” já encer-
raram a contagem regressiva e puderam acabar com a 
ansiedade esta semana. A terceira temporada estreou na 
quarta (22). A trama é baseada na HQ de Gerard Way, 
vocalista do My Chemical Romance, e do brasileiro Ga-
briel Bá, e conta a história de uma família desajustada 
de super-heróis adotada por um bilionário por nascerem 
com poderes incríveis. Porém, nessa nova temporada, 
os irmãos Hargreeves precisam lidar com a ameaça da 
Academia Sparrow (superequipe de uma linha do tempo 
alternativa, comandada pelo “falecido” número seis da 
Umbrella).

THE UMBRELLA ACADEMY

O PIOR ANO - Neste 
sábado (25), o humorista 
Jonathan Nemer apresentará 
o seu show de stand-up co-
medy chamado “ O pior ano 
da minha vida”, que promete 
arrancar risadas da plateia 
com a abordagem de fatos do 
cotidiano e “perrengues” que 
o próprio artista já viveu nos 
últimos anos. O evento será 
no Colégio Progresso, com 
dois shows que acontecem, 
um às 18 h e outro às 20h. Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos pelo site oficial, www.
jonathannemer.com.br/.

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI



A3

Produtores apostam em união e agroecológicos
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Coletivo KAÁ consegue levar variedade à mesa do cliente e também garante cuidados ambientais

Criado em agosto de 
2021, o Coletivo KAÁ 
nasceu fruto da vonta-

de de alguns produtores que 
decidiram se organizar para 
vencer a principal dificuldade 
que os pequenos produtores 
têm: vender o seu produto. 
Com atualmente 6 produto-
res dentro da organização, o 
coletivo também se estrutura 
a partir das pautas ambientais 
e tenta levar à mesa dos seus 
consumidores um alimento 
cada vez mais orgânico. 

Junto ao desejo de ajudar 
os produtores locais e produ-
zir alimentos de qualidade, 
sem a utilização de agrotó-
xicos nocivos, o coletivo se 
estrutura para dar uma cara 
mais “indaiatubana” às feiras. 
De acordo com a organiza-
ção, em uma pesquisa que 
eles mesmos fizeram, das 60 
barracas que regularmente 
estão na tradicional feira de 
domingo, somente três pro-
dutores eram de Indaiatuba, 
no restante todos os produtos 
vinham das Centrais de Abas-
tecimento (Ceasa). 

 A ideia surgiu com a pro-
dutora de cogumelos, Marina 
Éder. Ela contou ao Mais Ex-
pressão que queria fundar um 
coletivo baseada no Instituto 
Chão, de São Paulo, muito 
por conta da dificuldade que 
os pequenos produtores têm. 
“Ou você tem muito capital 
para investir ou a gente se 
une, no fundo a maioria dos 
pequenos produtores tem as 
mesmas dificuldades”. Ao 
ver o coletivo tomar forma, 
Marina disse ser “um sonho 
se concretizando”. 

 Ela procurou formas de 
viabilizar a sua ideia, o que 
foi possível ao conhecer 
Ulysses Maia e Erica Mano. 

Os dois não são produtores, 
no entanto, colocaram a mão 
na massa junto a Marina para 
a criação do projeto de um 
coletivo. “É preciso pensar na 
segurança alimentar, sem ela 
tudo fica mais complicado. 
Por isso entrei no projeto, 
mesmo sem ter conhecimento 
da parte de produção. Eu aju-
do com subsídios técnicos em 
relação à economia”, disse 
Ulysses. 

A visão política dos dois 
também pesou na hora de es-
truturar as ideias. De acordo 
com Erica, o crescimento da 
cidade acabou privilegiando 
os condomínios. “Isso fez 
com que os produtores locais 
vendessem suas terras. Como 
consequência, paramos de 
saber de onde vem o nosso 
alimento, não conhecemos 
mais quem produz”, disse 
Erica, ecossocialista filia-
da ao Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL), junto a 
Ulysses. 

Depois da ideia, era hora 
de colocar o Coletivo em Prá-
tica. Para isso, as produtoras 
Ariane de Souza e Marisa 
Éder foram fundamentais 
para aumentar a diversidade 
de plantas e de produtores no 
coletivo. 

Além da união e do debate 
democrático de ideias, como 
todos tendo o mesmo peso no 
voto para definir o rumo do 
KAÁ, o projeto também tem 
um acompanhamento do en-
genheiro agrônomo Marcelo 
Ewert. Ele ajuda os produto-
res com dúvidas em relação 
ao plantio e aos cuidados com 
a terra, além de auxiliar nos 
pedidos de certificação. 

Atualmente o Coletivo 
KAÁ vende cestas com di-
versos produtos de forma 
online e tem um espaço no 
restaurante de comida vege-
tariana e vegana Omirô.   

Conheça os participantes que iniciaram o projeto

Adauto Rizzi foi um dos 
últimos a entrar no projeto 
do Coletivo KAÁ e tem 
como foco negócios socio-
ambientais. Ele trabalha 
na criação de abelhas sem 
ferrão e produz mel, suas 
fontes de renda. Adalto 
também diz acreditar na 
construção de um coletivo, 
porque é necessário forta-
lecer o local e, para isso, só 
se unindo. 

Ana Guilhermoni entrou 
para o KAÁ em fevereiro 
deste ano e, apesar do pouco 
tempo, já conseguiu contri-
buir com o grupo. Na época, 
os produtores estavam com 
dificuldade para ter varie-
dade de frutas. Ana, que 
produz frutas, hortaliças e 
Plantas Alimentícias Não 
Convencionais (PANCs), 
conseguiu ajudar. “Estou 
no coletivo para poder cola-
borar fornecendo alimentos 
saudáveis à população. 
Comecei produzindo meu 
próprio alimento e consigo 

produzir um pouco mais para 
compartilhar”, disse. 

Ariane de Souza é conhe-
cida por seus mirtilos (fruta 
muito rica em antioxidantes) 
e tem hoje um público fiel 
na cidade. Ela trouxe a sua 
variedade diretamente da 
Flórida (EUA) e tem todo 
um preparo para a plantação, 
inclusive com a certificação 
orgânica já tirada. Atualmente 
tem 6 mil pés da fruta e colhe 
cerca de 200 Kg por ano. 
Segundo a produtora, ela está 
no projeto porque acredita na 
coletividade, para ter mais 
diversidade. “Acho que todo 
mundo tem que trazer novas 
ideias”, comentou. 

Marina Éder foi a ideali-
zadora do Coletivo e sempre 
teve o sonho de construir algo 
junto a outros produtores, uma 
forma de todos se ajudarem 
para conseguir vender mais 
produtos e com uma varieda-
de maior para quem compra. 
Marina tem nos cogumelos 
a sua principal plantação, 

um cultivo que é bastante 
dificultado. 

Marisa Santana come-
çou a produzir alface sem 
muitas pretensões, mas ao 
longo do árduo processo 
acabou se encontrando 
como produtora e toman-
do gosto pelo negócio. 
“Eu não sabia nem quanto 
demorava um pé de alface 
para sair”, contou. Junto à 
Arianne e à Marina, Marisa 
ajudou a fundar o Coletivo 
KAÁ. 

Vanessa Pinto está che-
gando agora ao Coletivo, 
porém já percebeu que 
a união ajuda muito na 
divulgação dos seus pro-
dutos. A produtora hoje se 
concentra na produção de 
massa vegana de abacate, 
ela também faz geleia de 
pimenta, limão siciliano. 
Esta foi a forma que ela 
achou de levantar um di-
nheiro durante a pandemia, 
quando foi dispensada do 
seu emprego. (LM).

Da esquerda para a direita o produtor Adauto Rizzi e as produtoras Ana Guilhermoni e Ariane de Souza. 
Embaixo, da esquerda para a direita, as produtoras Marina Éder, Marisa Santana e Vanessa Pinto

Compõe a foto do Coletivo KAÁ: Marcelo Ewert, Marina Éder, Ariane 
de Souza, Ulysses Maia, Vanessa Pinto, Marisa Santana e Adauto Rizzi



Câmara vai reinaugurar plenário dia 1º de julho com entrega títulos
Na próxima sexta-feira 

(1º), a Câmara de Indaiatuba 
realiza sessão solene para 
reinaugurar o Plenário “Joab 
José Puccinelli”. Após uma 
reforma de quase seis meses, 
o espaço passou por inúmeras 
readequações estruturais e 
de acessibilidade, propostas 
pelo Batalhão do Corpo de 
Bombeiros e pelo Conselho 

Municipal para Assuntos da 
Pessoa com Deficiência.

Junto à reinauguração, a 
Câmara vai entregar 11 títulos 
honoríficos, 8 de Cidadão In-
daiatubano para pessoas que 
não nasceram em Indaiatuba 
e fizeram algo meritório pela 
cidade e 3 de Cidadão Bene-
mérito “Dr. Caio da Costa 
Sampaio”, para pessoas nas-

cidas na cidade, com a mesma 
realização pela cidade.

Antes de receber o título, 
os nomes passam pelo De-
partamento de Preservação e 
Memória da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e também 
precisam ser aprovados em 
plenário. Todos os nomes 
foram aprovados por unani-
midade.  (Lucas Mantovani).

Projeto prevê multa por falta de 
carrinhos adaptados em supermercados

Uma lei aprovada em 
primeira votação na 
Câmara de Verea-

dores de Indaiatuba abre 
caminho para que os super-
mercados se tornem mais 
inclusivos, democráticos 
e adaptados para todos. O 
projeto de lei nº 91/2022 foi 
aprovado por unanimidade 
e obriga supermercados e 
similares a disponibilizarem 
ao menos 5% dos carrinhos 

Para autor, donos de comércios deveriam ter consciência; 
proposta visa garantir a inclusão de pessoas com deficiência

de compras com adaptações 
para uso de pessoas com 
deficiência (PCDs)

Segundo o autor, Leandro 
Pinto (União), o projeto foi 
baseado em outras cidades 
que já vêm realizando um 
trabalho parecido. “Existem 
mercados que já possuem 
consciência com relação à 
importância da acessibilida-
de de todos. Muitas pessoas 
com deficiência encontram 
dificuldade em fazer suas 
compras nos supermercados, 
cabendo a nós legisladores 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

encontrar e propor saídas 
para melhorar a qualidade de 
vida dos nossos cidadãos”, 
comentou durante a sessão.

Em caso de descum-
primento das medidas, 
há uma série de ações 
punitivas previstas. Para a 
primeira autuação da fis-
calização municipal, uma 
advertência será aplicada. 
A seguir, serão impostas 
sanções administrativas: 
multa de R$ 1 mil por car-
rinho de compra não adap-
tado; caso não haja solu-
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ção, multa de R$ 2 mil, por 
reincidência; suspensão 
das atividades por até 30 
dias em nova reincidência 
e cancelamento definitivo 
do Alvará de Licença, no 
caso de descumprimento 
das determinações anterio-

res e nova infração.
O projeto de lei deve 

retornar na próxima sessão 
para segunda votação e, 
em caso de aprovação, será 
remetido para a sanção do 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB).

CONFIRA OS AGRACIADOS

Dra. Graziela Milani...........................
Márcio Augusto Mazzi........
Diácono Jandeir Teixeira......
Paulo S. P. dos Santos.........
Rita de Cássia J. F. Vaz.................... 
Tânia Castanho Ferreira................
Dr. Luiz Antonio Nazar.......................
Dr. Flávio de Souza Brito..................

Pepo Lepinsk
Luiz Carlos Chiaparine
Wilson Índio da Doze

Ana Maria dos Santos
Silene Carvalini

Arthur Spíndola
Hélio Ribeiro

Leandro Pinto

Homenageado Vereador proponente
Cidadão Indaiatubano

Homenageado Vereador proponente

Cidadão Benemérito 
“Dr. Caio da Costa Sampaio”

William de Camargo..................

Luciana Aparecida dos Santos.....

Reginaldo José Salla...................

Alexandre Peres

Sérgio Teixeira

Othniel Harfuch

Fonte: 
Câmara de Indaiatuba

O vereador Leandro Pinto

DIVULGAÇÃO
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Cresce na cidade pelas redes sociais o 
golpe da oferta do ‘emprego falso’ 

A proposta de emprego 
chega de forma atrativa. 
Seja por e-mail, mensa-

gem no WhatsApp ou anúncio 
nas redes sociais. Fato é que o 
golpe por emprego falso aumen-
tou no Brasil, especialmente, 
pós primeira fase da pandemia.

Com a propagação da Co-
vid-19 e a crise econômica 
houve um aumento no número 
de desempregados. Hoje já são 
quase 15 milhões de pessoas em 
busca de um emprego, que so-
nham em voltar ao mercado de 

Responsáveis apresentam propostas irrecusáveis e exigem pagamento de taxa para segurar

Criminosos usam links de vagas de emprego 
para roubar dados e dinheiro dos incautos

trabalho com carteira assinada. 
E esse cenário se tornou 

perfeito para golpistas que se 
aproveitam do desespero e ne-
cessidade das pessoas.

“As propostas sempre pa-
recem reais e irrecusáveis em 
termo de salários e benefícios. 
A vítima começa a fazer a 
seleção e, antes de assumir a 
vaga, é informada pela recruta-
dora, por meio de mensagens de 
texto, que precisa efetuar uma 
transferência pelo Pix no valor 
de R$ 800,00, por exemplo, 
como garantia da vaga”, explica 
Afonso Morais, CEO da Morais 
Advogados Associados e espe-
cialista recuperação de crédito e 

fraudes digitais.
Segundo um levantamento 

realizado pela PSafe, empresa 
de segurança em tecnologia, 
entre setembro e fevereiro de 
2022, foram registradas mais de 
608 mil tentativas de golpes de 
falso emprego.

Para não cair neste tipo de 
golpe, a principal recomendação 
é ter cautela, principalmente 
diante de propostas muito boas. 

“Somente responda a anún-
cios de empresas que estão 
recrutando diretamente ou caso 
de uma empresa recrutadora 
que confirme a sua idoneidade, 
podendo usar o Reclame Aqui 
ou Serasa. Também pode ser 

Tipos variam, mas objetivo é sempre receber informações Bandidos clonam número de WhatsApp
Os golpes mais recentes são 

as mensagens recebidas pelo 
WhatsApp onde a pessoa se 
apresenta como recrutador de 
uma empresa e oferecem vagas 
de emprego irrecusável. 

A vaga é para o trabalhador 
que tenha pouca ou nenhuma 
qualificação, com promessa de 
flexibilidade de horário, possi-
blidade de trabalho home office 
e remuneração que pode ultra-

passar R$ 5 mil ao mês. Em al-
guns casos, a mensagem afirma 
que a vaga já é do interessado, o 
que torna o golpe mais atrativo.

Ao aceitar a vaga, a vítima 
precisará fazer download de 
algum software. Com isso, os 
golpistas terão acesso aos aplica-
tivos que guardam informações 
pessoais, inclusive senhas de 
contas bancárias.

Outra possibilidade é o frau-

interessante solicitar contrato 
entre a recrutadora e a empresa 
que vai contratar”, alerta Afonso 
Morais.

Outros pontos importantes 
são ver se a vaga realmente 

existe e que não se deve pagar 
valores para obtenção de em-
pregos. Lembrando que quem 
deve pagar pelo recrutamento 
normalmente é a empresa que 
vai contratar o empregado. 

dador convencer o usuário a 
fazer um pagamento por transfe-
rência bancária ou Pix referente 
a um exame admissional, curso 
ou treinamento, mesmo sem ter 
sido contratado.

Um destaque são as redes 
sociais, afinal, é onde mais facil-
mente os bandidos conseguem 
criar identidades falsas para se 
passar por outras pessoas sem 
alarde. (DK).

Um golpe que vem crescen-
do com o Pix é o da clonagem do 
WhatsApp, quando os golpistas 
elaboram uma mensagem no 
WhatsApp informando falsa-
mente que são de empresas 
com as quais as vítimas têm 
relacionamentos. A partir disso, 
é solicitado o código de seguran-
ça, por SMS, afirmando se tratar 
de uma atualização, manutenção 
ou confirmação de cadastro.

De posse desse código, é 
replicada a conta de WhatsApp 
em outro celular. Com isso, os 
criminosos enviam mensagens 
para os contatos da pessoa, 
fazendo-se passar por ela e pe-
dindo dinheiro emprestado por 
transferência via Pix.

Para o sócio da Morais Ad-
vogados, Afonso Morais, as 
pessoas devem sempre suspeitar 
de pedidos dinheiro. (DK).



Cidade tem quase mil indústrias cadastradas
O secretário de Gover-

no, Luiz Alberto Cebolinha 
Pereira, afirmou que In-
daiatuba tem registrado au-
mento de abertura de novas 
empresas. Ele afirma que 
a cidade conta com mais 

de 960 indústrias, 5.700 co-
mércios e 17 mil estabeleci-
mentos de serviços, atuando 
em diversos ramos. “A cada 
ano aumentam os números 
de participantes do Catálogo 
das Indústrias. A facilidade 

da versão on-line é outro 
ponto fundamental para o 
crescimento da comunica-
ção e de novos negócios 
entre as empresas locais”, 
pontuou. (DK).
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Catálogo das Indústrias lançado pela 
Prefeitura conta com 436 empresas

tivo “Indústrias Indaiatuba” 
disponível para Android e via 
cadastro no iOS.

O anuário de 2022 tem 
como parceiros: Royal Palm 
Tower; Kion South America; 

A 12ª edição do Catálo-
go das Indústrias de 
Indaiatuba foi lança-

da pela Prefeitura com 436 
empresas participantes e 11 
parceiras. O evento reuniu 
o prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), o secretário de Go-
verno, Luiz Alberto Cebo-
linha Pereira, e o diretor do 
Ciesp (Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo), 
Sérgio Wolf.

O anuário, que tem como 
objetivo aproximar e di-
vulgar as empresas para 
promover novos negócios, é 
resultado de um trabalho da 
Prefeitura de Indaiatuba em 
parceria com o Ciesp.

“É importante divulgar as 
empresas da nossa cidade e o 
catálogo vem com objetivo 
de contribuir para o desen-
volvimento de maneira gra-
tuita”, disse o prefeito. Para 
Gaspar, a iniciativa é uma 
forma de estimular a econo-
mia local. “Planejamento e 

Objetivo do anuário é aproximar empresários e facilitar a realização de negócios entre eles
parcerias são fundamentais 
para que Indaiatuba continue 
prosperando. O catálogo 
facilita a comunicação entre 
as empresas e fomenta os 
negócios. Quem antes bus-
cava insumos e serviços na 
redondeza pode encontrar re-
cursos aqui. Isso possibilita a 
geração de emprego, renda e 
movimenta a nossa economia 
de Indaiatuba”, enfatizou.

“Assim, fica centralizado 
todo o tipo de negociação na 
cidade e, com isso, as empre-
sas que antes buscavam insu-
mos e serviços na redondeza 
podem encontrar recursos 
aqui.  Isso possibilita a ge-
ração de emprego, renda e 
movimenta a economia de 
Indaiatuba”, pontuou o di-
retor do Ciesp, Sérgio Wolf.

O Catálogo, que é gratui-
to, está disponível em versão 
impressa e digital. Para ad-
quirir a versão impressa basta 
retirar o exemplar no Paço 
Municipal, na Secretaria de 
Governo e na sede do Ciesp, 
na rua Francisco Lanzi Tan-
cler, 361, Distrito Industrial. 
Para baixar a revista basta 

O diretor do Ciesp, Sérgio Wolf, com o prefeito Nilson 
Gaspar e o secretário Luiz Alberto Cebolinha Pereira

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

acessar o site https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/gover-
no/assuntos-industriais/cata-
logo-das-industrias/. 

O anuário também pode 
ser acessado por meio aplica-

S.EW. – Euro Drive; Chopp 
do Alemão; MF Marketing; 
Elo Forte Consultoria Imo-
biliária; Laboratórios Sabin; 
TK Logística; Green House; 
B. Tech; HI-TEC.
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Sicoob Crediguaçu alcança posto entre 
as 50 maiores hoje do Sistema Sicoob

Neste mês de junho, a 
Crediguaçu comple-
tou 30 anos de ope-

rações e se consolidou com 
uma das 50 maiores coope-
rativas do Sicoob (Sistema 
de Cooperativas de Crédito 
do Brasil). Para celebrar a 
data e o posicionamento 
no mercado, a instituição 
realizou uma série de ações 
comemorativas junto aos 

Cooperativa financeira comemora 30 anos de fundação com ações voltadas para os associados

REPRODUÇÃO/PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

seus associados.
As festividades começa-

ram com os parabéns, com 
direito a bolo e quitutes, em 
todas as suas unidades. Ao 
longo do mês, associados e 
colaboradores participaram 
de promoções e sorteios de 
prêmios. As celebrações con-
tinuam através de campanhas 
especiais de crédito com ta-
xas comemorativas, que vão 
até dezembro deste ano. 

Os números que posicio-
nam a Cooperativa entre as 

maiores do Sicoob referem-
-se aos Ativos que, em abril 
deste ano, eram de R$ 952,5 
milhões. Já em Patrimônio 
Líquido, o Sicoob Credigua-
çu somava R$ 146,3 milhões 
nessa data-base. As carteiras 
de crédito e de depósitos 
totalizam, respectivamente, 
os montantes de R$ 492,9 mi-
lhões e de R$ 664,1 milhões. 

Início das atividades
A Crediguaçu iniciou 

suas atividades na cidade de 
Descalvado/SP, a 357 km da 
capital paulista, no ano de 
1992. O intuito de seus 35 
fundadores era o de fomen-
tar a produtividade rural e 
dar assistência financeira, 
inicialmente, aos produtores 
rurais. Em 2009, foi autori-
zada pelo Banco Central do 
Brasil a admitir pequenos e 
microempreendedores em 
seu quadro social e, no ano de 
2015, conquistou a condição 
de livre admissão para que 
qualquer pessoa física ou ju-
rídica, independentemente do 
ramo ou atividade, pudesse 
usufruir das suas oportuni-

Associados e colaboradores comemoraram 
os 30 anos de fundação com bolo e quitutes 

dades. No aniversário de 30 
anos, a Cooperativa registra 
31,1 mil associados.

Portfólio de 
oportunidades
Integrante do Sicoob, a Cre-

diguaçu dispõe de um portfólio 
de oportunidades e oferece ao 
cooperado as mais completas 
soluções em linhas de crédi-
to, investimento, produtos e 
serviços financeiros com as 
melhores condições em compa-
ração ao mercado. Outro ponto 
importante é que, por se tratar 
de uma instituição cooperativa, 
está empenhada em promover a 
justiça financeira, gerar bene-
fícios e fomentar o desenvol-
vimento das localidades onde 
atua. Em 30 anos de atividades, 
vale ressaltar, sempre entregou 
resultados positivos aos asso-
ciados em cada exercício. 

Com uma área de ação que 
compreende 90 municípios, o 
Sicoob Crediguaçu conta, hoje, 
com 34 Postos de Atendimento 
e uma agência virtual, que, 
sozinha, já atende mais de 3 
mil cooperados. Ao todo, são 
293 colaboradores que atuam 

em suas agências e Central 
Administrativa.

Futuro inovador
E é de olho em um futuro 

inovador, com o objetivo de 
unir tecnologias e ferramentas 
para estar cada vez mais perto 
do cooperado, que o Sicoob 
Crediguaçu planeja seus próxi-
mos passos, como adianta o Di-
retor-Presidente da instituição, 
Mauro Benedito de Lima. “A 
Crediguaçu se destaca por seus 
resultados sempre positivos e 
pelos bons serviços prestados 
aos associados e às comunida-
des. Somos privilegiados em 
fazer parte de uma empresa 
com as características de nossa 
Cooperativa. Os tempos de hoje 
são, naturalmente, diferentes de 
quando ela nasceu e alcançar a 
marca de 30 anos nos motiva a 
continuar buscando o que há de 
melhor, mais prático, moderno 
e objetivo para que a Credigua-
çu esteja, cada vez mais, à frente 
nesta busca por crescimento e 
alcance social, proporcionando 
os benefícios da cooperativa a 
um número cada vez maior de 
pessoas”, disse. 
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Auxílio Brasil foi criado para integrar os vários programas
Criado em agosto de 

2021 por meio de uma 
Medida Provisória do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
(PL), o programa Auxílio 
Brasil surgiu como uma 
proposta de integração, em 
um só programa, de diver-
sas políticas públicas de 
assistência social, saúde, 

educação, emprego e renda. 
À época, o então ministro 

da Cidadania, João Roma, 
declarou: “O presidente 
Jair Bolsonaro está agindo 
de maneira antecipada para 
proteger as famílias depois 
do Auxílio Emergencial e 
para apoiá-las na superação 
da pobreza e da extrema 

REPRODUÇÃO

HELLICA MIRANDA
especial para o Jornal Mais Expressão

Cidade tinha 3.254 núcleos familiares no Bolsa Família e agora são 3.953 no Auxílio Brasil

Aumenta o número de famílias que 
estão em situação de vulnerabilidade

A mudança de  no-
menclatura dos pro-
gramas federais de 

assistência às famílias em 
situação de vulnerabilidade, 
por questões políticas, revela 
que o número de pessoas 
nessa condição aumentou em 
21,48% em Indaiatuba. 

 O aumento é significati-
vo, embora o volume dessas 
pessoas na cidade represente 
apenas 4,98% (12.995 cida-
dãos) do total da população 
estimada pelo IBGE em 
2021, que correspondia a 
260.960 habitantes.

De acordo com os nú-
meros do governo federal, o 
programa Auxílio Brasil do 
atual presidente, que subs-
tituiu o Bolsa Família, do 
seu adversário político Lula, 
atende hoje na cidade 3.953 
famílias, enquanto o anterior 
atendia 3.254.

A elevação de atendimen-
tos é considerada por técni-
cos da pasta de Assistência 

Social da Prefeitura como 
normal em razão dos parâ-
metros de avaliação terem se 
alterado ligeiramente com a 
mudança de nomenclatura.

A Prefeitura também in-
forma que mantém atenção 
direta a essas famílias com 
ações que abraçam as dificul-
dades e tentam minimizá-las 
na medida do possível, como 
foi a criação da Renda Míni-
ma Municipal e auxílio para 
o gás.

Para a administração, 
outra forma de ajudar é via-
bilizar que essas famílias 

consigam se inscrever nos 
programas de apoio dos go-
vernos do Estado e da União, 
como ocorre com o Auxílio 
Brasil e com o Vale-Gás 
principalmente.

O Cadastro Único, uma 
ferramenta estatística do 
governo federal pela qual os 
técnicos orientam a ação dos 
programas apoio e acompa-
nham o desenvolvimento, 
aponta que existem hoje em 
Indaiatuba 2.091 famílias 
em situação de extrema po-
breza e 1.862 em situação de 
pobreza.

pobreza. 
O Auxílio Brasil é um 

passo adiante do Bolsa Fa-
mília. Amplia a abrangência 
das ações, simplifica a ces-
ta de benefícios e oferece 
ferramentas para o cidadão 
ganhar qualidade de vida e 
autonomia”.

O programa foi regula-

mentado menos de dois 
meses depois, mas ainda é 
alvo de incertezas por par-
te da população, sobretudo 
a respeito das diferenças 
existentes entre o atual 
Auxílio Brasil e o antigo 
Bolsa Família, sobretudo o 
que vale e o que não vale. 
(HM).

Novo programa ainda sofre críticas 
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Mais Expressão cria colunas voltadas 
para o público jovem e os saudosistas

Preocupado constante-
mente com a satisfa-
ção da sua audiência, 

o Grupo Mais Expressão 
se mantém em constante 
inovação, buscando novos 
públicos e o reforço daqueles 
que já são fiéis às produções 
da organização.

É o caso agora das novas 
colunas que estrearam há 
duas edições e que ainda 
estão em período de testes 
para aperfeiçoamento: a 
Tá em alta e a O que foi 
notícia, ambas publicadas 
na página 2, tanto da edição 
de Indaiatuba quanto da re-
gião, esta que vem tendo sua 
abrangência ampliada.

A coluna Tá em alta, 
assinada pela estudante de 
jornalismo Rayane Lins, que 
integra o Programa de Está-
gio do Grupo, é voltada ao 
público jovem e é composta 
por dicas sobre programa-

Proposta é unir extremidades da sua 
audiência para reforçar o grupo de 
leitores do eixo intermediário

REPRODUÇÃO 

O jornalista Lucas Mantovani, responsável pela co-
luna “O que foi notícia” nas edições de Indaiatuba

ções de eventos para parti-
cipar, assistir ou conhecer na 
cidade, no Estado, no Brasil 
e no mundo.

“A intenção é que possa-
mos interagir com o leitor e 
com o internauta que acom-
panha as nossas publicações 
também nas redes sociais do 
Grupo, trocando informa-
ções, recebendo sugestões ou 
mesmo avaliando aquilo que 
estamos abordando a cada 
semana”, diz a estagiária.

Rayane Lins afirma que 
a oportunidade de escrever 
uma coluna durante o seu 
período de estágio tem sido 
prazerosa para ela, porque 
permite detectar públicos e 
tendências, o que a ajudará 
na composição futura da sua 
vida profissional, além de 
servir para o seu crescimento 
dentro da empresa.

Ela também produz a 
nova coluna O que foi notí-
cia para as edições regionais. 
Trata-se de uma reportagem 
semanal sobre o que foi no-

Diretor diz que outras novidades virão
O diretor geral do Gru-

po Mais Expressão, Alan 
de Santi, afirma que outras 
novidades, além das novas 
colunas, estão sendo pre-
paradas pelas equipes de 
redação, criação e comer-
cial para ampliar cada vez 
mais a satisfação da audi-
ência e ao mesmo tempo 
dos parceiros comerciais.

“No nosso negócio não 
podemos estacionar. Tra-
balhar com comunicação é 

estar em constante evolu-
ção. Nós vivemos a cidade 
de Indaiatuba e todas as 
cidades da região que fa-
zem parte da nossa área de 
cobertura. É sentindo esse 
pulsar que sincronizamos 
o desenvolvimento”, diz.

Alan de Santi relembra 
que o crescimento do Mais 
Expressão é resultado 
desse espírito de inovação 
constante. “Ninguém evo-
lui sem pensar grande”. 

A estudante de jornalismo Rayane Lins, que integra 
o Programa de Estágio do Grupo Mais Expressão

xxx

ANIVERSARIANTES 
DE JUNHO

DOUGLAS M. BAPTISTA
08/06

SERGIO ANGARTEN
06/06

EDUARDO PACHECO
09/06

Anne Caroline
Porteiro noturno

Nilo de Paulo 
Ronda noturno

Evandro Freitas
Porteiro diurno

Mario do Carmo
Aux. de 

Serviços Gerais

tícia na primeira edição do 
jornal, seguindo a sequência 
até os dias atuais, uma ma-
neira de mostrar aos saudo-
sistas um pouco da história 
da cidade.

Lucas Mantovani, jor-
nalista do Grupo, escreve a 
mesma coluna para as edi-
ções de Indaiatuba. “Fazer 
jornal é fazer história e nada 
mais simpático, não só aos 
saudosistas, mas a toda a 
nossa audiência que relem-
brar fatos marcantes da his-
tória da nossa cidade desde o 
início do Mais Expressão”.

LEANDRO P. DO VAL
19/06

WILLIANS P. ALVES
20/06

COSMO PAULO DA SILVA
12/06

MARIO DO C. DE JESUS
12/06

IZABEL DE SOUZA
22/06

ANDERSON CORDEIRO
29/06

Destaques de Maio
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Polícia apura acusação de golpe contra 
construtora do bairro Monte Verde

Pessoas ouvidas pelo 
Mais Expressão e bo-
letins de ocorrência da 

Polícia Civil, aos quais o jor-
nal teve acesso, colocam uma 
empresa de construção civil, 
instalada no bairro Monte 
Verde, em Indaiatuba, como 
acusada de dar diversos gol-
pes na cidade. 

De acordo com essas pes-
soas e os registros policiais, 
os clientes alegam ter contra-

Vítimas afirmam que proprietário pegou pagamento 
adiantado, não fez as obras e desapareceu da cidade 

tado os serviços da empresa 
por meio do seu proprietá-
rio, no que se refere a fazer 
toda a construção, mas logo 
após o depósito antecipado 
do pagamento na conta do 
empresário, ele não executa 
a obra. 

As vítimas alegam ter 
tentado contato com o dono, 
mas afirmam que não obti-
veram sucesso. Os prejuízos 
variam de R$ 85 mil a R$ 
200 mil. Elas contam ainda 
que tentaram localizar o 
proprietário e a empresa nas 
redes sociais e os registros 

estavam excluídos. Há clien-
tes que foram até o local onde 
a empresa instalada e a en-
contraram fechada. Vizinhos 
confirmaram que o proprietá-
rio já havia deixado o local, 
levando alguns móveis. 

O Mais Expressão tentou 
entrar em contato com o 
proprietário da construtora, 
mas até o encerramento desta 
edição não obteve retorno. A 
polícia investiga o caso. 

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

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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rayanelins@maisexpressao.com.br

Policiais militares apreendem 57 tijolos de 
maconha no interior de veículo do Paraná 

Morto asfixiado ao colocar 
churrasqueira no quarto 

Por meio de uma de-
núncia anônima, policiais 
militares localizaram e de-
tiveram dois indivíduos 
traficando 57 tijolos de 
maconha no interior de um 
veículo Uno. O crime acon-
teceu na manhã de segunda-
-feira (20), no bairro Jardim 
Califórnia, em Indaiatuba.

De acordo com boletim 
de ocorrência, ambos vie-
ram do Paraná em carros 
diferentes, estando a droga 

A polícia investiga a 
morte de um homem de 53 
anos que morava sozinho 
no condomínio Mosteiro 
de Itaici. Ele teria acen-
dido uma churrasqueira 
dentro do quarto e acabou 
se asfixiado pela falta de 
circulação de ar. 

O corpo foi encontrado 
pelos policiais já com ri-
gidez cadavérica (quando 
a morte ocorreu de duas a 
quatro horas antes).

Os policiais chegaram 
ao homem na noite de 
quinta-feira (16) alertados 
por amigos que sentiram a 
falta dele. 

Quando chegaram ao 
local encontraram a vítima 
no quarto da suíte ao lado 

Viaturas da polícia que atenderam a ocorrência 
estacionadas  em frente ao Plantão Policial

Empresário é acusado de receber antecipadamente e fugir com o dinheiro, fechando a empresa

em apenas um dos carros. Um 
dos indivíduos era batedor 
(responsável pela droga che-
gar em segurança ao seu des-
tino) e o outro estava trazendo 
as drogas para Indaiatuba em 
troca de R$ 3.000. 

Os carros foram locali-
zados através de câmeras de 
segurança de uma relojoaria 
e os traficantes na casa do pai 
de um deles. Na residência, 
também estava a esposa do 
batedor, que, ao ser questio-

da churrasqueira. O local 
foi interditado para a perí-
cia com acompanhamento 
da investigação.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, existe 
ainda uma outra linha de 
investigação além da as-
fixia: o suicídio. É que foi 
encontrada uma corda ao 
lado da churrasqueira.

Os investigadores ava-
liam que o homem possa 
ter pensado em se enfor-
car, mas que não tivera 
tempo pela asfixia. 

De qualquer modo, 
nenhum bilhete ou algo 
assim, comum em suicí-
dios, foi achado junto ao 
corpo.  (Rayane Lins, do 
programa de estágio).

nada, negou saber sobre a 
droga, alegando que veio 
para a cidade apenas para 
visitar o sogro. 

Ao averiguar então o 
veículo Uno foram encon-
trados em seu interior 57 
tijolos de maconha, sendo 
toda droga apreendida e 
dada voz de prisão em fla-
grante por tráfico de drogas 
aos dois acusados. (Rayane 
Lins, do programa de es-
tágio).
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Direito ao aborto legal e à escuta protegida 
da criança vítima de violência sexual
As Comissões de De-

fesa dos Direitos da 
Criança e do Adoles-

cente; de Direitos Humanos; 
e de Política Criminal e Pe-
nitenciária; vêm manifestar 
completo repúdio à recente 
notícia, veiculada em re-
portagem do The Intercept 
Brasil, de que uma criança 
de 11 anos,  grávida após ter 
sido vítima de estupro, teria 
tido o seu direito ao aborto 
legal inviabilizado por parte 
de profissionais da área mé-
dica, pelo Ministério Público 
e Poder Judiciário do Estado 
de Santa Catarina, tendo sido 
revitimizada, em flagrante 
afronta à Constituição Fede-
ral, ao Estatuto da Criança e 
do Adolescente, ao Código 
Penal e à Lei da Escuta Pro-
tegida.

Nesse sentido, relevante 
frisar que o Código Penal 
estipula, no seu artigo 128, 
que não se pune o aborto no 
caso de gravidez resultante 
de estupro:

Art. 128. Não se pune o 
aborto praticado por médico:

Aborto necessário
I - se não há outro meio 

de salvar a vida da gestante;
Abordo no caso de gravi-

dez resultante de estupro
II - se a gravidez resulta 

de estupro e o aborto é pre-
cedido de consentimento da 
gestante ou, quando incapaz, 
de seu representante legal.

Mas não é só. 
A Lei 13.431/17 (Lei da 

Escuta Protegida) garante 
o direito da criança vítima 
de violência sexual não ser 
revitimizada durante a trami-
tação de ação judicial, para 
que a violência que sofreu 
não se some a uma nova, 
dessa vez, institucional, na 
medida em que perguntas e 
conversas sobre o ocorrido, 
que não sejam realizadas por 
profissionais especializados, 
possam agravar a situação da 
vítima, deixando-lhe ainda 
mais traumas e marcas para 

NOTA PÚBLICA

toda a vida. 
De acordo com a lei:
Art. 2º A criança e o ado-

lescente gozam dos direitos 
fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sendo-lhes 
asseguradas a proteção in-
tegral e as oportunidades e 
facilidades para viver sem 
violência e preservar sua 
saúde física e mental e seu 
desenvolvimento moral, in-
telectual e social, e gozam 
de direitos específicos à sua 
condição de vítima ou teste-
munha.

Art. 5º A aplicação des-
ta Lei, sem prejuízo dos 
princípios estabelecidos nas 
demais normas nacionais e 
internacionais de proteção 
dos direitos da criança e do 
adolescente, terá como base, 
entre outros, os direitos e 
garantias fundamentais da 
criança e do adolescente a:

I - receber prioridade ab-
soluta e ter considerada a 
condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento;

II - receber tratamento 
digno e abrangente;

III - ter a intimidade e as 
condições pessoais protegi-
das quando vítima ou teste-
munha de violência;

IV - ser protegido contra 
qualquer tipo de discrimi-
nação, independentemente 
de classe, sexo, raça, etnia, 
renda, cultura, nível educa-

cional, idade, religião, nacio-
nalidade, procedência regio-
nal, regularidade migratória, 
deficiência ou qualquer outra 
condição sua, de seus pais ou 
de seus representantes legais;

V - receber informação 
adequada à sua etapa de de-
senvolvimento sobre direitos, 
inclusive sociais, serviços 
disponíveis, representação 
jurídica, medidas de prote-
ção, reparação de danos e 
qualquer procedimento a que 
seja submetido;

VI - ser ouvido e expres-
sar seus desejos e opiniões, 
assim como permanecer em 
silêncio;

VII - receber assistência 
qualificada jurídica e psi-
cossocial especializada, que 
facilite a sua participação e 
o resguarde contra compor-
tamento inadequado adotado 
pelos demais órgãos atuantes 
no processo;

VIII - ser resguardado e 
protegido de sofrimento, com 
direito a apoio, planejamento 
de sua participação, priorida-
de na tramitação do proces-
so, celeridade processual, 
idoneidade do atendimento 
e limitação das intervenções;

IX - ser ouvido em horário 
que lhe for mais adequado 
e conveniente, sempre que 
possível;

X - ter segurança, com 
avaliação contínua sobre pos-

sibilidades de intimidação, 
ameaça e outras formas de 
violência;

XI - ser assistido por pro-
fissional capacitado e co-
nhecer os profissionais que 
participam dos procedimen-
tos de escuta especializada e 
depoimento especial;

XII - ser reparado quando 
seus direitos forem violados;

XIII - conviver em família 
e em comunidade;

XIV - ter as informações 
prestadas tratadas confiden-
cialmente, sendo vedada a 
utilização ou o repasse a ter-
ceiro das declarações feitas 
pela criança e pelo adoles-
cente vítima, salvo para os 
fins de assistência à saúde e 
de persecução penal;

XV - prestar declarações 
em formato adaptado à crian-
ça e ao adolescente com defi-
ciência ou em idioma diverso 
do português.

Parágrafo único.
O planejamento referido 

no inciso VIII, no caso de 
depoimento especial, será 
realizado entre os profissio-
nais especializados e o juízo. 
(grifos inseridos)

Mais do que uma mani-
festação em relação, exclu-
sivamente, ao caso noticiado 
nesta semana, a presente 
Nota Pública repudia a não 
aplicação das normas legais 
do país que garantem, pelo 
artigo 227 da Constituição 
Federal, a absoluta priorida-
de dos direitos fundamentais 
de crianças e adolescentes, 
como dever de todos, do 
Estado, da sociedade e das 
famílias, inclusive em situ-
ações envolvendo violência 
perpetrada contra essas pes-
soas que vivenciam um perí-
odo peculiar de desenvolvi-
mento biopsicossocial e, por 
isso, são hiper vulneráveis.

Daí ser responsabilidade 
de todos, apontar para a inad-
missibilidade das condutas 
noticiadas, que iluminam a 
violência institucional per-

petrada contra uma criança. 
Violência institucional tal 
que, ademais, está tipifi-
cada como crime pela Lei 
14.321/2022:

Art. 15-A. Submeter a 
vítima de infração penal 
ou a testemunha de crimes 
violentos a procedimentos 
desnecessários, repetitivos 
ou invasivos, que a leve a 
reviver, sem estrita neces-
sidade: 

I - a situação de violên-
cia; ou

II - outras situações po-
tencialmente geradoras de 
sofrimento ou estigmatiza-
ção: 

(Incluído pela Lei nº 
14.321, de 2022)

Pena - detenção, de 3 
(três) meses a 1 (um) ano, 
e multa. 

§ 1º Se o agente público 
permitir que terceiro inti-
mide a vítima de crimes 
violentos, gerando indevida 
revitimização, aplica-se a 
pena aumentada de 2/3 (dois 
terços). 

§ 2º Se o agente público 
intimidar a vítima de crimes 
violentos, gerando indevida 
revitimização, aplica-se a 
pena em dobro. 

É por tudo isso que as Co-
missões signatárias, manifes-
tam-se no sentido de que os 
fatos noticiados sejam inves-
tigados, os agentes públicos 
devidamente responsabili-
zados e a criança efetiva e 
integralmente protegida. 

Para além disso, reforça-
-se a necessidade de plena 
implementação da Lei da 
Escuta Especializada, inclu-
sive no que diz respeito à 
capacitação interdisciplinar 
e continuada dos profissio-
nais do Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do 
Adolescente, para que casos 
como o presente não tenham 
lugar e que o melhor interes-
se da criança esteja na base 
das decisões do sistema de 
justiça brasileiro.
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SERVIÇO
Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas no Colégio 
Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com 
ou façam uma visita 
presencial. 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.

DIVULGAÇÃO

Colégio Meta estimula os seus estudantes 
a entenderem a importância das escolhas

Para além do conheci-
mento, também é preciso 
analisar os valores que estão 
por trás de cada escolha 
e ponderar bastante sobre 
eles. Normalmente, o valor 
da amizade é tão forte para 
os adolescentes, que muitas 

Os jovens precisam de 
ajuda para entender que nem 
sempre as coisas dão certo 
no final. Por isso, é neces-
sário planejar suas ações 
com cuidado. Mesmo assim, 
imprevistos acontecem e a 
responsabilidade pelos pro-

Depois de uma longa 
preparação e de todos os 
cuidados tomados, aconte-
ce neste sábado a 28ª Festa 
Junina do Colégio Meta. Ela 
acontecerá neste sábado, dia 
25 de junho, no Salão da 
Viber, a partir das 13h. 

O público-alvo é a comu-
nidade escolar, pais, estu-
dantes, familiares, amigos e 
convidados.

O Colégio Meta in-
clui no seu plane-
jamento momentos 

frequentes de orientação aos 
estudantes. Os temas são 
diversificados e se definem 
a partir da demanda apurada 
entre crianças e jovens de 
sua comunidade escolar. 

Nesta semana, o sargento 
Ricardo, coordenador do 
Proerd, um dos maiores 
programas de prevenção 
primária contra as drogas 
e violência do mundo, con-
versou com os jovens do 
Ensino Fundamental II (anos 
finais) e Médio exatamente 
a respeito das escolhas que 
envolvem o universo que os 
circunda atualmente. 

Após as orientações, as 
dúvidas foram esclarecidas 
por meio de interações sin-
ceras e produtivas.

Em razão disso, a equipe 
escolar do Colégio pensa, 
agora, em promover mo-
mentos como esses também 
para as famílias, pois educa-
ção qualitativa envolve par-
ceria efetiva, principalmente 
quando entendemos, que, 
por meio dela, realidades 
possam ser transformadas.

Atenção aos jovens
As ações dos adolescen-

tes envolvem muitas inquie-
tações, dúvidas e incertezas, 
mesmo quando eles parecem 
seguros e determinados e 
nem sempre os adultos pres-
tam atenção a tudo o que 
acontece com eles. 

É comum ouvirmos de jo-
vens pequenas frases como 
“Deixa comigo”, “Relaxa, 
eu sei o que estou fazendo”, 
“Calma, vai dar tudo certo”. 
Mas, na verdade, escondidas 
por entre palavras encora-
jadoras, existem inúmeras 

vezes fica acima do valor da 
justiça. 

Portanto, torna-se im-
prescindível revelar os va-
lores determinantes dos 
ganhos e perdas, enquanto 
consequência de cada esco-
lha feita.

blemas será assumida, mais 
cedo ou mais tarde. 

Reparar uma escolha 
inadequada nem sempre é 
possível e, indiscutivelmen-
te, prevenir é a alternativa 
mais assertiva.

Tomar decisões e arcar 

Todo valor arrecadado 
com a venda dos convites 
será revertido em cestas 
básicas, as quais serão en-
tregues à Fundo Social de 
Solidariedade de Indaiatuba.

Festa Junina é uma come-
moração tradicional do mês 
de junho em várias regiões 
do Brasil, caracterizando-
-se como a segunda maior 
festa brasileira, depois do 

Importante lembrar que, 
geralmente, os jovens alme-
jam ser diferentes de seus 
pais. Entretanto, a constru-
ção da identidade é bem 
mais complexa do que sim-
plesmente se opor ao que 
provoca desagrados.

com suas consequências, 
esse é o grande desafio do 
nosso século e, por isso, 
torna-se essencial propor-
cionar aos jovens informa-
ções, orientações, reflexões, 
suporte para que as escolhas 
sejam melhores.

Carnaval.
Hoje em dia, as festas 

juninas são uma mistura 
das tradições africanas, 
europeias e indígenas, se 
espalham por diferentes 
regiões do Brasil e, apesar 
das peculiaridades de cada 
local, guardam costumes e 
tradições que se repetem, 
seja qual for o local onde 
estão acontecendo. 

Trabalho é feito com palestras sobre o universo que os circundam e sobre consequências das ações
O sargento Ricardo, coordenador do Proerd 
em Indaiatuba, ministra palestra aos alunos 

Ponderar valores por trás das decisões é fundamental

É preciso considerar sempre que nem tudo vai dar certo

28ª Festa Junina será neste sábado no Salão da Viber

incertezas, boa parte delas 
invisíveis para o mundo 
adulto.

Não é nada fácil decidir 
entre isto ou aquilo e tudo 
o que vai na cabeça e no 
coração de cada adolescente 
precisa ser entendido.

Acesso à informação
Esse enorme desafio que 

invade a vida dos jovens 
da atualidade só pode ser 
superado quando é possível 
a compreensão das perdas e 
ganhos relacionados a uma 
ou outra escolha. 

Para fazer essa análise, 
é imprescindível conhecer 
os fatos, ter acesso a infor-
mações.
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Veja quais são os benefícios da contratação de uma empresa de paisagismo
O empresário Fábio Matias 

Leite afirma que, ao contratar 
um paisagista para criar um 
projeto para o seu jardim, o 
cliente terá a garantia de que 
toda a parte paisagística estará 
em perfeita sintonia com o 
estilo de construção e deco-
ração da casa. Qualquer leigo 
pode perceber a diferença na 
harmonia do projeto quando 
ele é feito por um paisagista 
profissional. 

“O paisagista é capaz de 
escolher exatamente as plantas 
adequadas para sua casa, não 
somente com base no estilo da 

residência, mas também levan-
do em conta o solo e o clima 
local, a necessidade de água 
e as particularidades de cada 
espécie vegetal”, afirma ele.

Ao comprar suas plantas 
por conta própria, o cliente 
provavelmente acabará consi-
derando apenas a beleza ou a 
tendência, segundo o empresá-
rio, correndo com isso o risco 
de adquirir mudas que não se 
adaptam tão bem com o clima 
de sua cidade.

“Escolhi o ramo de paisa-
gismo por ser um apaixonado 
pela natureza e poder criar 
ambientes para um melhor 
bem-estar dos nossos clientes 
levando mais qualidade de 
vida para eles”, relata Fábio. 
(RL).

Projetos exclusivos e especializados são 
o diferencial da Riqueza Paisagismo

Com oito anos de mer-
cado, prestando servi-
ços nas áreas de pro-

jetos paisagísticos, execução, 
manutenção e reforma de 
jardim, além de conservação 
de áreas verdes, a Riqueza 
Paisagismo se consolidou em 
Indaiatuba e nas cidades da 
região por oferecer projetos 
exclusivos e especializados.

O proprietário Fábio Ma-
tias Leite conta que estava 
cansado da violência e do 
trânsito pesado de São Paulo, 
por isso resolveu se mudar 
para Indaiatuba. Com intui-
to de fornecer o melhor do 
paisagismo e jardinagem do 
mercado, ele resolveu fundar 
a Riqueza em 2014. 

Fábio é Administrador 
de Empresas e Paisagista e 
sua empresa se diferencia no 
mercado por conta dos seus 
projetos exclusivos para cada 
cliente. Ele consegue atender 
desde o projeto até a finali-
zação com fornecimento de 
plantas, adubos, insumos e 
mão de obra qualificada para 
execução de cada fase.

A Riqueza cria projetos 
e faz a implantação de jar-
dins pequenos ou grandes, 
sugerindo personalidade a re-
sidências, comércios, empre-
sas ou locais públicos. “Um 
jardim bem planejado deixa 
o ambiente bem mais agradá-
vel, funcional e estético, além 
de agregar valor ao imóvel e 
não ser necessária a inclusão 
ou retirada de plantas por um 
longo período”.

A empresa conta com 

mais de 20 profissionais 
com experiência e 10 con-
domínios já constam como 
clientes em seu portfólio, na 
cidade e na região, onde atua 
com manutenção de jardim e 
Roçada de Lotes.  

Explicação do nome
“Riqueza é ter algo em 

abundância, não somente 
riqueza financeira, mas tam-
bém rico de saúde, de família, 
de amigos, de felicidade e 
outras coisas. Nós acredita-
mos que os jardins devem 
transmitir riqueza de beleza, 
requinte e zelo para todos 
os clientes que confiam esse 
espaço mágico de seus lares 
e empresas para nós”, conta.

A Riqueza Paisagismo 
também fornece serviços de 
terceirização de mão de obra 
de jardineiros, atendendo 
a vários condomínios em 
Indaiatuba com serviços de 
conservação de áreas verdes 

Há oito anos no mercado, empresa se consolidou junto a 
clientes de Indaiatuba e também de toda a região

e roçadas de lotes, onde há 
vários funcionários em di-
versas empresas atuando com 
manutenção de jardim.

Especialização
Fábio explica que a espe-

cialidade da empresa se dá 
em jardim vertical natural. 
“Já executamos diversos 
projetos de jardim vertical 
na cidade e região  de grande, 
médio ou pequeno portes”.

O jardim vertical nada 
mais é do que uma estrutura 
especial montada junto a uma 
parede, contendo diferentes 
tipos de vegetação, especial-
mente com plantas naturais 
de diferentes espécies. São 
feitos de materiais leves que 
se adaptam a qualquer tipo 
de parede e administrados 
por um sistema inteligente e 
automatizado de fertilização 
e rega, quando necessários. 

O atendimento normal-
mente é feito na sede da 
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Fachada da sede da empresa Riqueza Paisagismo, 
que prima pela apresentação de projetos focados

Endereço: Avenida Concei-
ção, 2010 - Cidade Nova

Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta, 

das 8h às 18h
Sábado: das 8h às 13h

Contato: (19) 3392-7962 / 
(19) 99609-6347

Site: www.riquezajardina-
gem.com.br/

Serviço

Interior da empresa Riqueza Paisagismo: variedade de 
produtos e de opções para os clientes mais exigentes

Parceria com o 
Mais Expressão 
traz resultados

O proprietário da Ri-
queza Paisagismo, Fábio 
Matias Leite, comenta que a 
parceria de divulgação com 
o jornal Mais Expressão, 
traz grandes resultados. “O 
Mais Expressão está pre-
sente em vários condôminos 
da cidade e da região e nós 
conseguimos ajudar esses 
clientes a ter um ambiente 
agradável que combine com 
a arquitetura de sua casa 
com um projeto de paisagis-
mo único.” (RL).

empresa. E sempre é feita 
uma visita ao local do projeto 
para verificar questões, como 
qualidade do solo, incidência 
de sol, entre outras particu-
laridades, para verificar o 
que melhor se encaixa no 
ambiente do cliente.

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

DIVULGAÇÃO
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Covid-19 volta a crescer e registra mais três mortes
A Secretaria de Saúde 

de Indaiatuba informou 
que registrou mais três 
mortes por causa da Co-
vid-19. Os casos foram di-
vulgados na segunda-feira 
(20), mas ocorreram nos 
últimos sete dias. Desde 
o início da pandemia 863 
pessoas perderam a vida 
para a doença na cidade.

Além das mortes foram 
acrescentados durante o 
período 404 novos ca-
sos da doença (desde o 
início da pandemia são 

um caso suspeito qualquer 
pessoa, de qualquer idade, 
que apresentar bolhas na 
pele de forma aguda e inex-
plicável. Se este quadro for 
acompanhado por dor de 
cabeça, início de febre aci-
ma de 38,5°C, dores mus-
culares e no corpo, dor nas 
costas e fraqueza profunda, 
é necessário fazer exame 
para confirmar ou descartar 
a doença.   

Varíola dos Macacos faz segunda vítima 
na cidade em menos de uma semana

O Insti tuto  Adolfo 
Lutz confirmou, na 
terça-feira (21), o 

segundo caso de conta-
minação da Varíola dos 
Macacos em Indaiatuba. 
Trata-se de um homem de 
38 anos. Ele foi atendido 
com os sintomas no Hospi-
tal Santa Ignês. Atualmen-
te, ele passa bem e cumpre 
isolamento domiciliar. A 
primeira vítima foi regis-
trada na quinta-feira (16).

A segunda vítima é da 
mesma família do primeiro 
paciente. Ambos são consi-
derados casos importados 
pela Secretaria de Saúde do 
município, o que significa 
que não há contaminação 
local. Eles viajaram para 
a Europa recentemente e 
podem ter se contaminado 
lá. O primeiro caso é de um 
homem de 28 anos.

Com esses dois casos 
em Indaiatuba, já são 11 
em todo o país. O primeiro 
caso da doença no Brasil 
foi confirmado oficialmen-
te em 9 de junho na capital 
paulista. Na sequência, o 
Ministério da Saúde con-
firmou mais quatro nos 
Estados de São Paulo, Rio 
Grande do Sul e Rio de 
Janeiro.

O que é a doença
A chamada Varíola dos 

Macacos se alastra por 
países da Europa e nos 
Estados Unidos. Ela des-
coberta em 1958, quando 
dois surtos de uma doença 
semelhante à varíola huma-
na ocorreram em colônias 
de macacos mantidos para 
pesquisa. O primeiro caso 
humano dessa variante 
foi registrado em 1970 no 
Congo. Posteriormente, 
foi relatada em humanos 

Paciente contaminado na terça (21) é parente da primeira vítima diagnosticada na quinta (16)

em outros países da África 
Central e Ocidental.

A doença é transmitida 
pelo monkeypox, vírus 
que pertence ao gênero 
orthopoxvirus da família 
Poxviridae e é considerada 
uma zoonose viral (o vírus 
é transmitido aos seres hu-
manos a partir de animais) 
com sintomas muito se-
melhantes aos observados 
em pacientes com varíola 
humana, embora seja clini-
camente menos grave.

É adquirida inicialmente 
por meio do contato com 
algum animal doente e a 
transmissão entre seres 
humanos, considerada rara, 
acontece pelo contato com 
a pessoa infectada ou por 
meio de material contami-
nado, como toalhas e rou-
pas de cama. Os sintomas 
da varíola dos macacos são: 
febre, dores musculares, 
dor de cabeça, exaustão, 
aumento dos gânglios lin-
fáticos e lesões na pele.

Como reconhecer 
Passa a ser considerado 

58.389 contaminações, 
mas 57.521 se curaram). 
A secretaria informa ain-
da que há 1.523 notifica-
ções suspeitas (hospitais, 
unidades de saúde e labo-
ratórios particulares) sob 
investigação no momento.

O crescimento no nú-
mero de contaminações já 
lotou os leitos disponíveis 
de UTI tanto no Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo quanto no Santa 
Ignês. Em relação aos 
leitos clínicos, o Santa 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) recomenda uso de 
máscaras quando houver 
viagens para países onde a 
doença é comum.

“Esse vírus ainda não 
está presente nos animais 
brasileiros, então a única 
possibilidade de contato 
é entre viajantes. Além da 
extrema vigilância sobre 
os casos, é preciso dobrar 

o cuidado em fronteiras e 
aeroportos”, comenta a epi-
demiologista, professora 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e 
diretora do Departamento 
de Vigilância em Saúde de 
Campinas, Andrea Paula 
von Zuben.

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

Ignês ainda tem 50% de 
disponibilidade. A cidade 
imunizou 234.689 pessoas 
dos 260 mil habitantes 
com a primeira e a segun-
da doses. 

A alta de casos se es-
palha pelo Brasil desde 
o mês de maio. O Estado 
de São Paulo registrou 
ainda nesta semana 5,6 
mil casos confirmados, 
sendo cerca de 170 óbitos 
relacionados à doença, 
segundo o site do governo 
do Estado. (RL).

Em outro estágio as bolhas formam pus e podem ‘estourar’Pele fica coberta de bolhas com aspecto avermelhado e elas doem

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Doce Sabor é mais uma 
empresa confirmada 
Fundada pelos empresários Joel e Regiane Sena, a con-
feitaria está no mercado há 16 anos e já tem franquias

A17

A loja em Indaiatuba está 
completando seis anos de 
atividades e já se consolidou 
como empresa especializada 
nesse segmento.

Depois de trabalharem 13 
anos no mercado financeiro, 
os empresários se mudaram 
para Indaiatuba com o sonho 
de iniciar um negócio.

Ao juntarem o amor pela 
gastronomia, cursos impor-
tantes e receitas de família, 
eles colocaram em prática 
as condições necessárias 
para abrir a primeira loja 
em 2016.

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

DIVULGAÇÃO

O casal de empresários 
Joel e Regiane Sena 
participará do Tro-

féu Frutos de Indaiá deste 
ano. Eles consideram que 
é gratificante tomar parte 
no evento, promovido pelo 
Grupo Mais Expressão 
há 16 anos, e que é também 
uma forma de ter o serviço 
que oferecem com a Doce 
Sabor Bolos e Cia reconhe-
cido perante os seus clientes 
em geral. 

A marca cresceu e se 
firmou tanto que hoje se 
tornou uma franquia, tendo 
unidades instaladas em Gua-
rulhos e ainda na zona norte 
da capital.

Dentre os produtos, estão 
bolos simples, recheados, in-
tegrais, pudins, cucas, tortas 
caramelizadas e coberturas 
de todos os sabores, tama-
nhos e gostos.

Os pedidos podem ser 
feitos pelo Whatsapp 19 
–99804-4002 ou ainda pelo 
site específico: www.pedir.
to/docesaborcia. 

Fachada da loja à Av. Geraldo Hackmann, 670 – no bairro Cecap

Evento foi criado em 2005 para homenagear destaques
O Troféu “Frutos de 

Indaiá” foi criado em 2005 
por iniciativa dos respon-
sáveis pelo Grupo Mais 
Expressão.

Ao longo dos anos, o 
evento se tornou tradicio-
nal na cidade e atualmente 
reúne os empresários e pro-
fissionais autônomos mais 

proeminentes da região. 
Desde a primeira edição, 

grandes nomes da música 
nacional são contratados 
para um grande show que 
acompanha a entrega dos 
prêmios.

Já passaram pelo palco 
do Frutos de Indaiá Chitão-
zinho e Xororó, Guilherme 

Arantes e mais recentemen-
te Alexandre Pires, que foi 
a atração de 2021.

Para este ano, foi con-
vidada a dupla sertaneja 
Marcos & Belutti, famosa 
por sucessos como “Do-
mingo de Manhã”, “Tô no 
Buteco” e “Aquele 1%”, 
entre outros. (BG).

Para conhecer melhor a confeitaria, as opções 
de doces ou ainda tornar-se um novo franquea-
do, o site oficial é o www.docesaborbolosecia.
com.br. Mas os interessados podem ir pesso-
almente à loja à Av. Geraldo Hackmann, 670 
– no bairro Cecap. A loja funciona de segun-
da-feira a sábado, das 8h às 18h. O telefone é 

(19) 3392-4311.

SERVIÇO
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Após dois anos de suspensão, ciclistas 
fazem tradicional romaria a Aparecida

Depois de dois anos 
suspensa devido à 
pandemia da Co-

vid-19, a Associação dos 
Ciclistas de Indaiatuba re-
alizou a Romaria Ciclística 
de Indaiatuba, que tem como 
destino o Santuário de Apa-
recida. O evento, que une 
esporte com religião, ocorre 
desde 1995 e comemorou 
este ano 26 anos de tradição 
e devoção dos praticantes do 
ciclismo.

O evento aconteceu entre 
os dias 16 a 19 de junho 
(quinta a domingo) e reuniu 
45 ciclistas. Eles percorre-
ram 350 km nos três dias, 
passando por 12 cidades. 
Além dos ciclistas, a tradi-
cional romaria contou com 
10 pessoas no grupo de 
apoio, um caminhão baú, 
duas vans, uma caminho-
nete, moto, mecânico de 
bicicletas, equipe de ali-
mentação (responsável pelos 
lanches dos atletas) e equipe 

de filmagem.
O trajeto teve início às 4h 

de quinta-feira (16) na praça 
da Igreja Matriz da Can-
delária, com a presença de 
amigos e parentes dos par-
ticipantes e dos padres Caio 
Augusto e Paulo Crozera, e 
então os ciclistas seguiram 
com destino ao Quilombo. 
O primeiro pernoite foi na 
cidade de Joanópolis e na 
sexta-feira (17), seguiram 
pedalando até a cidade de 
Monteiro Lobato para o 
segundo pernoite. 

No sábado (18), o destino 
foi a cidade de Aparecida 
do Norte, onde o grupo re-
cebeu a bênção de chegada 
através do padre Caio e em 
seguida os agradecimentos 
dos romeiros e do prefeito 
de Indaiatuba, Nilson Gas-
par (MDB), que pedalou 
também a partir do segundo 
dia e todos participaram da 
missa, que aconteceu às 16 
horas. Depois, o prefeito 
voltou para Indaiatuba de 
ônibus.

Já no domingo (19), no fi-

Edição foi a 26ª e contou com a participação do prefeito Nilson Gaspar a partir do segundo dia
DIVULGAÇÃO

nal da tarde, os atletas parti-
cipantes retornaram à Igreja 
Candelária para a missa de 
retorno. Finalizando assim 
a 26ª tradicional Romaria 
Ciclística de Indaiatuba.

“A emoção da volta de-
pois dos dois anos foi muito 
grande, foram três dias fan-

Os 45 ciclistas em frente ao Santuário de Nossa Senhora de Aparecida: missão cumprida

tásticos, sem chuva, todos 
com saúde, que foi algo que 
pedimos muito. Foi tudo e 
além do que estávamos ima-
ginando.”, conta o presidente 
da Associação de Ciclistas, 
Agnaldo Sergio Hubert.

Agnaldo também agrade-
ceu à Prefeitura de Indaiatu-

ba e à Secretaria de Esportes 
por todo o apoio prestado 
antes e durante o evento, 
fazendo com que tudo se 
tornasse possível.

*Rayane Lins integra 
o Programa de Estágio do 
Grupo Mais Expressão.
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Canal no Youtube é nova aposta
A coletiva de impren-

sa do Primavera também 
marcou a estreia do canal 
Primavera TV no YouTube. 

O canal será alimentado 
com conteúdo exclusivo do 
time, como bastidores dos 
jogos, treinos, informações 
sobre as grandes histórias do 
Fantasma e entrevistas com 
todos os profissionais que 
compõem o elenco e o staff. 

De acordo com a asses-
soria de comunicação do 
clube, esse é mais um passo 
para consolidar a marca do 
Primavera. “O canal vai ge-
rar bastante conteúdo para 
os torcedores, pode atrair 
também mais pessoas aos jo-
gos. Todo mundo tem curio-
sidade de saber os bastidores 
do clube. Com isto, estamos 
estreitando os laços com a 
torcida também”, informou a 
assessoria de comunicação. 

O canal já está disponível 
no Youtube e conta até o 
momento com dois vídeos 
postados que já podem ser 
curtidos pelos torcedores.

O primeiro é uma chama-
da do próprio canal, trazen-
do nomes de destaque, como 
o zagueiro Rodrigo Arroz, o 
volante Bonassa e o goleiro 
André. Eles fazem um cha-
mado à torcida para curtir.

Já o segundo vídeo mos-
tra a campanha do clube na 
Série A-2 deste ano, trazen-
do uma coletânea de dados 
estatísticos do Fantasma, 
como média de público e 
visualizações, além de con-
vocar os torcedores para a 
Copa Paulista. 

A narração dá o tom da 
empolgação que o torcedor 
deve para acompanhar o 
clube nos jogos dos campe-
onatos deste ano. (LM).

Primavera vai apostar na juventude 
para buscar o título da Copa Paulista

A diretoria do Prima-
vera anunciou o seu 
elenco para a disputa 

da Copa Paulista 2022 em 
uma coletiva de imprensa 
na terça-feira (21). Durante 
o evento foi possível notar 
que a base do clube para a 
disputa será composta por 
jovens, com um grupo com 
média de idade de cerca de 
23 anos.

Ao todo, 27 jogadores 
formam o plantel que será 
novamente comando por 
Wilson Júnior. Perguntado 
pelo Mais Expressão se um 
time jovem pode sofrer pela 
falta de experiência em uma 
competição tão dura, o téc-
nico disse que trabalhar com 
jovens é a filosifia do clube. 

Time apresentou na terça-feira (21) 
o grupo que utilizará na competição 
com média de idade de 23 anos 

“Nós estamos seguindo um 
projeto, uma filosofia. Desde 
que fui chamado para con-
tinuar no clube, isso me foi 
avisado. Vamos ter que ter 
paciência, porque eles são 
bens jovens e com certeza 
vão errar, mas é uma grande 
oportunidade, porque são 
todos muito talentosos”. 

Segundo Wilson Júnior, 
dos 27 jogadores, 11 têm 
idade para jogar a cate-
goria sub-20. Caberá aos 
jogadores mais experientes, 
como é o caso do zagueiro e 
capitão da equipe, Rodrigo 
Arroz, ajudar aos mais jo-
vens. “Nós, que somos mais 
velhos, temos que ajudar os 
jovens a se ambientarem. 
Tem uma oportunidade mui-
to boa nisso, o time vai ser 
muito intenso”, disse Arroz. 

A formação de elenco 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Clube realizou coletiva de imprensa para divulgar 
o elenco que utilizará na Copa Paulista

REPRODUÇÃO / PRIMAVERA TV

jovem também estava nos 
planos do diretor-executivo 
de futebol Luiz Carlos Cava-
lheiro, que disse já pensar na 
Série A-2 do ano que vem. 
“É claro que vamos entrar 
com seriedade na competi-

ção, ao mesmo tempo será 
uma competição em que 
testaremos o elenco jovem 
para a Série A-2 de 2023”. 
Se depender de Arroz, no 
entanto, este é o campeonato 
mais importante do ano, até 

mais do que a Copa do Mun-
do. “Eu tô quase já no final 
da carreira, então, para mim, 
essa é a Copa do Mundo. Eu 
quero muito ganhar a com-
petição”, complementou o 
jogador.   

Memórias do E.C. Primavera

Nesta semana vamos relembrar uma das formações do time do Primavera de 2012.  Naquele 
ano, o Primavera disputou a Segundona (quarto nível estadual) e em 16 jogos conquistou 7 
vitórias, 4 empates e sofreu 5 derrotas. Por isso, não conseguiu seguir para disputar o acesso.
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Orquestra Sinfônica de Indaiatuba
Concerto: Requiem - Mozart 

Convidado: Coro Contemporâneo de 
Campinas Data: 24/06 Horário: 20h 

Local: Sala Acrísio de Camargo - 
CIAEI, avenida Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 3665, Jardim Regina, 

Indaiatuba (SP) Entrada gratuita e 
por ordem de chegada

SERVIÇO

FELIPE GOMES

Signo de Libra
O nativo precisa tomar 
cuidado com aquilo que 

não enxerga dentro de si, muito 
mais do que o que enxerga nos 
outros. Nem tudo o que é lógico 
significa ser real e verdadeiro. A 
lógica ilude tanto quanto as emo-
ções. Nesse momento o caminho a 
ser trilhado é o estudo com afinco. 
Energia em baixa, corre risco de 
gripes e outras viroses.

Signo de Escorpião
Últimas semanas em que 
a meta principal é modifi-

car a aparência, sua imagem, a for-
ma como se apresenta aos outros. 
Sua energia vital está em baixa, 
pelo que se recomenda evitar exa-
geros, assim se mantém a saúde. 
Renovações ou términos de contra-
tos. Filhos passam por mudanças 
internas. Um dos pais precisam de 
seu apoio. 

Signo de Sagitário
Uma excelente fonte de 
energia de mudança, re-

novação, alegria e felicidade está 
chegando. Ao nativo que possui 
mágoas, ranço ou melindres em 
seu peito, sinto informar que está 
perdendo a possibilidade de rece-
ber essa força de vida, tão especial. 
Jogue essas mágoas para longe, 
você é maior que isso e não preci-
sa de uma bola de ferro amarrando 
seu voo. Lembre-se que muitos ao 
seu redor dependem de sua alegria 
e força de impulsionamento.

Signo de Capricórnio
Momento de muito in-
trospecção. Sua força de 

ação pode entrar em baixa, mas é 
temporário. O cônjuge pode preci-
sar do apoio de sua capacidade de 
organização e estabilidade. Filhos 
podem não se mostrar tão verdadei-
ros. Sua espiritualidade, filosofia 
de vida e percepções extrassenso-
riais estão em expansão, mas com 
muita ordem e sem misticismo.

Signo de Aquário
É importante a percep-
ção do funcionamento 

de sua mente: há percepções novas 
chegando; há descobertas de emo-
ções que criam certezas e lógicas 
que embora tenham uma raciona-
lidade, são ciladas. Descobrir isso 
leva a questionamentos profundos: 
a lógica, assim como as emoções, 
não necessariamente leva à realida-
de por detrás dos fatos. Ler sobre 
a prudência segundo Aristóteles 
pode ajudar bastante nesse mo-
mento.

Signo de Peixes
Excessos de sentimentos 
foram bons até certo ponto 

de sua caminhada, mas agora, atra-
palha sua maneira de se comunicar 
de verdade, de dizer o que vai den-
tro de si. Expressar um querer no 
formato de melindre, não permite 
que os outros entendam o que está 
realmente ocorrendo. É importante 
expressar com as palavras corretas 
e fazer valer a linguagem. Seus dons 
estão prontos para serem usados. 
Não esqueça disso.

HORÓSCOPO

De 24 a 30 de Junho de 2022

Signo de Áries
Ainda sob efeito do ex-
cesso de energia a qual 

está submetido o, nativo precisa 
canalizar essa força toda, para que 
abra caminhos em sua vida. A vida 
é feita de escolhas, você pode esco-
lher jogar essa força toda nos rela-
cionamentos, e não em sua vida pro-
fissional, mas saiba que agora é hora 
de lançar sementes para seu futuro. 
Sua estabilidade material depende 
dessa força.

Signo de Touro
Cuidado com atitudes mo-
vidas pelo calor da raiva, 

impulsividade e sem planejamen-
to. As ações têm, nesse momento, 
reflexos importantes no futuro, 
portanto, pense bem antes de agir. 
Sentirá irritabilidade e desejo de 
organizar até mesmo fatos que não 
te dizem respeito e mentiras são 
percebidas nessa fase. tenha calma e 
respire. Analise. Se achar que deve, 
faça! mas não sem antes avaliar, 
está certo?

Signo de Gêmeos
Apesar de não ser mercúrio 
retrogrado, o nativo pode 

se sentir um pouco confuso durante 
o aspecto de Mercúrio tenso a Netu-
no. Quem trabalha com medicina e 
artes em geral (incluindo decoração, 
design de interiores) tem um bom 
período criativo, e a descoberta do 
que precisa para dar solidez às suas 
inspirações.

Signo de Câncer
No início dessa semana há 
uma tendencia a se sentir 

sozinho no que acredita, ou um sen-
timento vago de falta de objetividade 
pode assolar suas emoções. Mais 
para o fim da semana, desejará fazer 
mudança de hábito, renovação de 
aparência e se apresentar mais garbo-
so. Profissionalmente é um período 
positivo, mas que exige, esforço, luta 
e organização. Nos relacionamentos, 
há muitas mudanças.

Signo de Leão
Interessante fase em que 
usará emoções, que esta-

vam guardadas e sem serem ava-
liadas de perto, e fará as devidas 
considerações. A partir daí, uma 
renovação importante no sentir , em 
seu sentimentalismo ocorre. Desde 
a semana passada, e por toda essa 
semana persiste o risco de acidente, 
portanto tenha calma e evite exage-
ros. Avaliações e renovações de sua 
espiritualidade ocorrem de forma 
inesperada nessa semana.

Signo de Virgem
O nativo tende a viver 
uma fase, temporária, de 

misantropia, claro que não tão in-
tensa, mas deseja ficar um pouco 
afastado dos ambientes com muita 
gente. Algo está sendo modificado 
em sua vida profissional. Pode achar 
que não tem capacidade para esta-
belecer competências técnicas em 
seu trabalho, mas isso é uma ilusão. 
Netuno está afetando seu raciocínio 
lógico, temporariamente. pode se 
sentir confuso por isso.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

Grupo convidado 
Em conjunto com a Sin-

fônica, se apresenta o Coro 
Contemporâneo de Campinas, 
formado por alunos de canto, 
instrumento, regência e com-
posição da Unicamp (Univer-
sidade Estadual de Campinas). 
Idealizado em 2009, por seu 
atual regente e diretor artístico, 
Angelo José Fernandes, o Coro 
apresenta um vasto repertório 
à cappella e realiza montagem 
de óperas e cantatas. A atração 
é novidade para o público da 
Sinfônica neste ano.

Sinfônica mostra obra 
inacabada de Mozart

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba e o Coro 
Contemporâneo de 

Campinas levam hoje, a partir 
das 20h, ao palco do Ciaei (Cen-
tro Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba), “Requiem”, 
peça inacabada do compositor 
austríaco Mozart composta no 
seu leito de morte. 

Para executar essa peça, a 
regência e a direção artística 
serão do maestro Paulo de Pau-
la. Os ingressos são gratuitos. 
Vale a ordem de chegada para 
a ocupação das cadeiras. Veja 
os detalhes abaixo.

Muitas histórias rodam o Re-
quiem mozartiano. Mas antes, 
vale contextualizar: o termo ‘re-
quiem’ (em português: réquiem) 
é usado para classificar obras 
litúrgicas utilizadas em cerimô-

Peça foi composta no leito de morte do compositor; atra-
ção contará com o Coro Contemporâneo de Campinas

nias voltadas aos fiéis falecidos, 
costume que remonta à Idade 
Média. Dizem que o Requiem 
de Wolfgang Amadeus Mozart 
é fruto de uma encomenda, pe-
dida secretamente por um viúvo 
aristocrata em homenagem à sua 
esposa. Mozart, que na época 
estava com a saúde bem debili-
tada, aceitou a proposta.

Porém, ainda que trabalhasse 
em seu leito de morte, ditando 
trechos ao seu discípulo Franz 
Xaver Süssmayr, o compositor 
deixou a obra incompleta. Ao 
que tudo indica, após seu fale-
cimento, em 1791, Süssmayr 
foi incumbido de finalizar o 
Requiem a partir das diretrizes 
deixadas por seu mestre. Inclusi-
ve, para alguns, Mozart escreveu 
o Requiem pensando em si, pois 
estava certo de sua morte. No 
fim, embora essa narrativa seja 
curiosa, o que se sobressaiu foi 
a composição, que se tornou um 
dos marcos da música ocidental.

Realização é da entidade que mantém a orquestra
A Amoji (Associação 

Mantenedora da Orquestra 
Jovem de Indaiatuba) é a 
responsável pela manuten-
ção da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba e a respon-
sável pela apresentação 
do concerto com obra do 
compositor austríaco Mo-
zart.

A entidade vem se des-

tacando por sua intensa 
atuação na divulgação e 
popularização da música or-
questral. Realizando, anual-
mente, mais de uma dezena 
de concertos gratuitos, com 
participação de músicos 
de Indaiatuba e solistas de 
renome. 

Ela também promove 
o Encontro Musical de In-

daiatuba, que disponibiliza 
masterclasses para estu-
dantes de música de todo o 
Brasil e uma programação 
cultural de concertos para 
a comunidade.

Site: www.orquestra-
deindaiatuba.org.br l Ins-
tagram orquestrasinfoni-
cadeindaiatuba I Facebook 
orquestraindaiatuba

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, que se 
apresenta na noite desta sexta-feira no Ciaei

O Coro Contemporâneo de Campinas, con-
vidado para a apresentação da Sinfônica
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1º Arraiá Trem Bão In-
daiatuba Rollers

Data: 25 de junho (sába-
do), a partir das 15h30

Local: Praça do Lote-
amento Park Meraki, à 
Rua Nove de Julho, S/N, 

Indaiatuba
Para participar, levar um 

prato típico e bebida
Ação social: arrecadação 
de leite ou alimento não 

perecível

Os valores dos ingressos variam de R$ 75,00 (meia entrada, 
associado) a R$ 250,00 (adulto não associado). O valor 
não inclui bebidas. Os ingressos podem ser adquiridos no 
Departamento Social do Clube ou pelo site https://bit.ly/
IC65anos (não associados) e poderá ser parcelado em até 

4 vezes no cartão de crédito.

SERVIÇO

SERVIÇO
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Indaiatuba Clube faz 65 anos de atividades 
e comemora com show da Banda NEO

Era 1948. Indaiatuba, uma 
pequena cidade com cerca de 
15.000 habitantes, não con-
tava com um clube social. O 
que havia eram dois salões de 
baile, anexados a um bar e a 
um hotel, onde a mocidade da 
época esporadicamente pro-
movia um baile, emprestando 
um dos salões. 

Nesse ano um grupo de 
pessoas, havia juntado esfor-
ços e comprado um terreno 
junto à praça central, na inten-
ção de construir ali um clube. 
Mas foi somente em 1957 
que a ideia da construção co-
meçou a se tornar realidade, 
quando o grupo decidiu, em 
uma reunião, fundar um clube 
social, dando-lhe persona-
lidade jurídica e um quadro 
associativo expressivo. Isso 
aconteceu no dia 1º de julho 
de 1.957.

Foi assim que surgiu o 

parte do calendário de ati-
vidades do grupo, que se 
encontra todas as sextas e 
sábados neste mesmo espaço 
para patinar e fazer urban 

Patinadores vão promover festa junina 
sobre patins no Loteamento Park Meraki

O grupo de patinação 
Indaiatuba Rollers 
promove neste sába-

do (25), a partir das 15h30, 
na praça do Loteamento 
Park Meraki, em Indaiatuba, 
o 1º Arraiá Trem Bão In-
daiatuba Rollers, que é uma 
festa junina sobre patins. 

De acordo com os or-
ganizadores, haverá brin-
cadeiras típicas realizadas 
com patins, distribuição de 
brindes, dança de quadrilha 
entre os patinadores e muita 
diversão. 

As comidas e bebidas 
ficarão por conta dos parti-
cipantes - nesse caso, cada 
um leva um prato típico e a 
sua bebida preferida. Será 
realizada ainda uma ação 

Evento tem promoção do grupo Indaiatuba Rollers e visa incentivar e popularizar o esporte

social para recebimento de 
leite e alimentos não pere-
cíveis, que serão entregues 
a uma instituição da cidade.

O local escolhido já faz 

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba Clube.
E há muito o que comemo-

rar nesses 65 anos de existên-
cia! O clube iniciou suas ati-
vidades em um salão alugado 
na Praça Leonor de Barros Ca-
margo e hoje tem 6.000 m2 de 
área construída e continua em 
ampliação. São mais de 5.000 
associados, que frequentam 
as mais de 35 atividades do 
clube, que é voltado para as 
famílias da cidade.

Além das atividades es-
portivas e de lazer, o clube 
oferece diversos eventos para 
atrair não associados e intera-
gir com a cidade. O evento de 
comemoração de aniversário 
acontecerá no dia 9 de julho, 
a partir das 21 horas, no Sa-
lão Social. O tema do evento 
será Neon, para representar a 
alegria e modernidade que o 
clube quer passar para seus 
sócios e convidados. 

entorno do Parque Ecoló-
gico.

O grupo é aberto a pes-
soas de todos os níveis de 
patinação, do iniciante ao 
avançado. Quem tiver in-
teresse em participar pode 
obter mais informações no 
instagram @indaiatubarol-
lers.  

(patinação na rua).
A turma também se en-

contra às segundas-feiras no 
estacionamento do Espaço 
Pet para andar de patins no 

As atrações
-  Show com a Banda 

NEO - uma das melhores 
bandas orquestras do Estado 
de São Paulo - 11 integran-
tes. Um show moderno e atu-
al, com figurinos customiza-
dos e instrumentos metálicos 
(trompete, saxofone etc.), 
que vão agradar em cheio 
aos convidados de todas as 
idades, agitando a pista do 
Salão Social.

- Coquetel oferecido pelo 
buffet Brunetto de Campi-
nas, com cardápio diversifi-
cado, leve e requintado;

- Bartender para aqueles 
que gostam de caipiroskas, 
caipirinhas, coquetéis com 
e sem álcool, gim etc.;

- Espaço Kids com mo-
nitoria do Tio Sardinha. 
Brincadeiras e diversão para 
as crianças, enquanto os pais 
aproveitam a festa;

- Cantinho da Soneca 
para os pequenos dormirem 
sem que os pais tenham que 
ir embora;

- Decoração Neon que 
trará um brilho todo espe-
cial e marcante para essa 
importante data (que será 

Organizadores querem unir a paixão pela patinação 
à paixão pelas tradicionais festas juninas

executada por Diogo Olivei-
ra Decor);

O evento será aberto a 
todas as idades, porém me-
nores de 14 anos só poderão 
participar acompanhados 
dos pais. O traje para o even-
to será esporte fino.

Fachada do Indaiatuba Clube, que começou a funcionar 
em um salão alugado na Praça Leonor de Barros Camargo

DIVULGAÇÃO



Bate-papo com o Coordenador do Proerd com os alunos 
do Fundamental II e Ensino Médio.

Direção do Colégio com os Policiais no bate papo com 
nossos alunos.

Aluna Varshini realizando uma atividade de Festa Junina.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2022

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

Na foto garagem sem laje Itaici. 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 Efésios Capovila, 159-Jr.
Esplanada.

Quem comemorou mais um ano no último dia 20,foi 
a nossa grande amiga e cliente, Dra. Lenora.O 
Jornal Mais Expressão deseja parabéns, felicidades 
sempre e que Deus a abençoe eternamente.

Angelina, Giulia e o lindo cãozinho Kobe Bryant, em 
consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Arlei Evangelista com o filho Gustavo Canavezzi, 
formando do Senai. Parabéns!

Equipe da Marquinhos Corretora de Seguros Fran, 
Deise, Suzana, Tali e Fabi, recebendo um Bolo 
Madre, mimo do Jornal Mais Expressão.

Nossos queridos clientes Nair e Orlando, da Placas 
de Túmulos, recebendo um Bolo da Madre, carinho 
do Jornal Mais Expressão.

Adelaide Decorações

MR. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Queremos agradecer e dar boas vindas ao Joel e a 
Regiane da Doce SaborBolos&Cia, os responsáveis 
por esses bolos deliciosos, as receitas da Doce Sabor 
são exclusivas e elaboradas pelo Joel a muitos anos. 
Parabéns Joel e sejam muito bem vindos!

A23A23SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022

Estamos muito felizes com a chegada de mais um cliente, 
sejam muito bem vindos Joyce e Wagner da Prime Yoga 
Indaiatuba,  loja especializada em cintas e modeladores 
pós cirúrgico!

Esta semana a Amadotec recebeu um carinho do Mais Expressão,  um delicio bolo da Doce Sabor Bolos & Cia, 
em comemoração do aniversário do Sr. Marcelo Amado. Desejamos muitas felicidades sempre. Nas fotos Marina 
e seu pai Marcelo!

Ana Rubia da Ruby Bronze também recebeu uma carinho 
do Mais Expressão,  um delicioso bolo do nosso mais novo 
parceiro a Doce Sabor Bolos & Cia!

A Leagle Sports Bar inaugurou na última quarta-feira 
dia 22 em Itaici. Com um novo conceito de bar, os 
proprietários Marcelo e Rochelle, receberam, amigos, 
autoridades e a imprensa com muito carinho. Desejamos 
muito sucesso!

Empresário Roger da Elevare Acabamentos com o Cantor 
e Empresário Edson da dupla Edson & Hudson em evento 
de negócios!

E têm mais clientes recebendo um mimo do Mais Expressao, uma linda flor do Recanto das Flores e um Bolo da 
Doce Sabor Bolos &Cia.  Na foto Tatiane, Jeferson, Laiza e Thomaz da Hidracom!
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Negócios && Classificados
Nº 1003 |  | 

CA10170 - AT.200m² AC.136m² - CASA TÉRREA EM 
CONDOMINIO FECHADO - RESIDENCIAL BRÉSCIA, 
com 03 dormitórios sendo 01 suíte com closet, sala de 
estar e jantar, cozinha e espaço gourmet integrados, mo-
veis  planejados na cozinha e gourmet, banheiros e closet, 
aquecimento solar funcionado, preparada para ar condi-
cionado,  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 caminhada arborizada, 
quadras de beat tênis. R$ 999.000,00. CORRETOR JOÃO 
VICENTE – CRECI: 99221 – TEL (19) 97409-2113

CA10222 - AT 130 m² - AU 139 m² - SOBRADO A VENDA 
- JD. VALENÇA - 3 dormitórios sendo 1 suíte com sacada,  
sala , lavabo, cozinha,  despensa, escritório, área de servi-
ço,  quintal, 2 vagas de garagem cobertas. Todos os cômo-
dos com móveis planejados. R$ 580.000,00. CORRETOR 
EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11)  98512-9291.

AP05400 - WINDS - AU 103 m² - Excelente apartamento 
com vista para o parque ecológico novo com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todos com armários e ar condicionado (marca 
Fujitsu), roupeiro, lavabo, sala ampla 02 ambientes com ar 
condicionado, varanda gourmet, cozinha planejada com cook-
top,  lavanderia planejada, aquecedor à gás, garagem para 02 
autos tamanho G. Condomínio com área de lazer completa!!!R$ 
915.000,00. CORRETORA SONIA – CRECI: 244869 – TEL 
(19) 98989-9575.

AP05564 – AU. 62m² - VILLAGGIO D ÀMORE -  02 dormitó-
rios, sendo 01 com armários, wc social, cozinha planejada, 
lavanderia, 01 vaga de garagem, condomínio com portaria 
24 horas, área de lazer com piscina, salão de festas, chur-
rasqueira, Playground, quadra poliesportiva, muito bem lo-
calizado, próximo a faculdade Max Planck, Hospital Oliveira 
Camargo, próximo ao Centro. R$ 400.000,00. CORRETORA 
LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99815-6906.

CA100214 - AT. 272m² - AC153m² - CASA TÉRREA COM 
ACABAMENTO SUPERIOR EM CONDOMÍNIO FECHADO 
- RESIDENCIAL JARDIM MANTOVA - imóvel térreo com 
opção de compra mobiliado sendo sendo 03 suítes, lavabo, 
sala com pé direito duplo 02 ambientes sendo planejada na 
área de TV, escritório, cozinha planejada, área gourmet com 
pia e churrasqueira (espaço para piscina), quintal amplo, 
garagem 04 autos sendo 02 cobertos. Acabamento superior 
com ambientes preparados para climatização e aqueci-
mento solar, condomínio com segurança 24h e área verde 
preservado ao seu redor. Infraestrutura do condomínio con-
tém:  salão de festas, piscina adulto e infantil, área gourmet, 
espaço fitness, Playground. R$ 930.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA10207 -  CASA RESIDENCIAL TÉRREA - JARDIM NOVA 
VENEZA - 02 dormitórios sendo 01 suíte,  sala com pé direito 
de 4,60 m  integrada com cozinha, 01 WC social, lavanderia, 
garagem para 02 veículos e quintal. Casa com pé direito de 3 m, 
banheiros com box, porcelanato na casa toda : interno o polido 
e externo o anti derrapante. Com forro de gesso  e iluminação 
em led, preparação para ar condicionado. Fino acabamento. R$ 
430.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 - TEL: 
(19) 97168-2829.

temente inclusive os sistemas hidráulico e elétrico,  rico 
em armários planejados, acabamento de primeiríssima li-
nha, teto rebaixado com luzes embutidas. R$ 480.000,00. 
CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 
97168-2829.

CA10198 - CASA TÉRREA A VENDA - JARDIM PARK 
REAL - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO PRÓXIMO AO PARQUE 
ECOLÓGICO - AT 150 m² - AC 107 m² - 03 dormitórios 
sendo uma suíte com closet, sala de estar e sala de jantar 
com pé direito alto, cozinha integrada com móveis plane-
jados e cooktop , wc social com acabamento de primei-
ra linha, área de serviço coberta, área gourmet com pia 
e churrasqueira, ar condicionado nos quartos e sala, 02 
vagas de garagem sendo 01 coberta, área de lazer com 
quadra poliesportiva, quadra de tênis, playground, sa-
lão de festas, segurança e portaria 24horas. VENDA R$ 
679.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – 
TEL: (19) 99712-0636.

CA09637 - CIDADE NOVA I - LINDA CASA MUITO 
BEM LOCALIZADA COM 3 dormitórios (1 suíte), sala 
para 2 ambientes com ar condicionado, cozinha estilo 
americana, wc social, lavanderia, despensa e garagem 
para 4 autos com portão eletrônico. Excelente locali-
zação, próximo a supermercados, escola, farmácia e 
muito fácil acesso ao centro da cidade. R$ 550.000,00. 
CORRETORA SONIA – CRECI: 244869 – TEL: (19) 
98989-9575

CA10188 - AT.107m² - AC.69m² - JD. ALDROVANDI - 
INDAIATUBA - casa térrea, sendo 03 dormitórios - 01 
suíte, sala, cozinha tipo americana, corredor com quin-
tal e área de serviço, 02 vagas descobertas. Casa em 
fase de acabamento, em área de ampliação da cidade, 
acabamento superior e próximo a comércios com fa-
cilidade a acesso de transportes públicos e rodovia. 
R$ 309.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRECI: 
202852 – TEL: (19) 98180-1624.

TE06656 - TERRENO - PARK GRAN RESERVE - AT 
215 m² - Empreendimento em condomínio fechado com 
área de lazer completa, trilhas para caminhada, locali-
zação privilegiada. R$ 360.000,00. CORRETORA SO-
NIA – CRECI: 244869 – TEL (19) 98989-9575.

TE06649 - JARDIM LAGUNA - AT. 300 m² - LOCALI-
ZAÇAO PRIVLEGIADA HÁ 8 MINUTOS DO CENTRO 
DA CIDADE - ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: 
Área Gourmet; Churrasqueira; Fitness; Jardim; Porta-
ria; Quadra Poliesportiva; Salão de Festa. Segurança e 
Portaria 24 horas - VENDA R$ 380.000,00. CORRETO-
RA CÍNTIA – CRECI 129578 – TEL: (19) 99875-0114

AP04891 - VILA GEORGINA - AU .90 m² - Belíssimo 
Apartamento  - 03 dormitórios (sendo 01 suíte e 01 con-
vertido para closet), sala de 02 ambientes com sacada, 
01 banheiro social, cozinha e área de serviço, 01 vaga 
de garagem. Apartamento totalmente reformado recen-

VENDAS
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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.
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.
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.                                                
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira de hidro-
massagem, 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. 
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, inte-
grada à cozinha, área gourmet, banheiro social, área de serviço e garagem coberta. Possui infraestrutura para 
ar-condicionado e aquecimento solar.
CA353 – JD. REGINA – R$798 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com hidromassagem, banheiro social, sala de 
estar dois ambientes, cozinha, copa, edícula e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira, portão eletrônico e 
aquecedor solar.

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 compar-
tilhado. 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
                                                                                                                                                                                                        
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.  
AP555 – JD. MOACYR ARRUDA – EDIFÍCIO VARANDAS DO BOSQUE – R$266 MIL – 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem. 
AP559 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$550 MIL - 2 dormitórios com móveis planejados sendo 1 suíte, banheiro 
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda e 2 vagas 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. Aceita permuta com carro 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. 
TE26 – CONDIMINIO LONDON PARK – ITAICI – R$383 MIL – 300 m².                           
TE01 – CONDOMINIO HORIZONTOWN – R$532 MIL – 447 m².                                 
TE02 – VILA FURLAN – R$600 MIL – 600 m².                                                                                  
TE16 – JARDIM REGINA – R$851 MIL – 582 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.
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, 
cozinha, 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. 
JD. BELA VISTA – R$1.800,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 
4 carros e quintal. 
JD. ESPLANADA – R$1.687,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.600,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 4 carros sendo 2 cobertas. 
JD. MORADA DO SOL – R$1650,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
CENTRO – R$1.800,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala de jantar, sala de estar, 
cozinha e garagem. 
JD. SÃO FRANCISCO – R$1.500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 

APARTAMENTOS

JD. BARCELONA – R$1.600,00 – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavanderia e 2 vagas de garagem. 

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$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$2.200,00- 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 6769 - Apartamento Jardim Morada do Sol - 3 dorm, 
sala, coz, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - 
R$1.800,00 + IPTU

3 ref site 32426 - Casa Jardim Montreal Residence - 3 dorm, 
sala, cozinha, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e gara-
gem - R$ 3.800 + IPTU + Cond

7 Ref site 32438- Casa Jardins do Império - 3 dorm, 2 banhei-
ros, 1 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 798.000,00 

8 ref site 32435 - Casa Vila Rubens - 3 dorm , 3 banheiros, 1 
suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 680.000,00

4 ref site 32434 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, sala, 
banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 1.800 + Cond 
+ IPTU

5 ref site 32421 - Apartamento  Jardim Morumbi - 2 dorm, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.050,00 + Cond + 
IPTU

2 ref site 28539- Casa Jardim Regina - 3 dorm ,1 suíte, sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$ 3.200 + IPTU

10 ref site 32272 - Terreno Jardim Residencial Veneza - Lote 
de 190,90 m² - R$ 260.000,00

11 ref site 32431 - Apartamento Jardim Adriana - 3 dorm, coz, 
sala, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 
689.000,00

12 ref site 32422 - Apartamento Jardim Santiago - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro, área serviço e garagem - R$ 320.000,00

9 ref site 32410 - Terreno Jardim Nair Maria - Lote de 196 m² 
residencial - R$150.000,00

1 ref site 32424- Casa Jardim Morada do Sol- 1 dorm , sala, 
coz, banheiro, área de serviço R$ 900,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Ve-
neza, 3 dms.,  f ino 
acabamento, aceita-se 
financiamento. Cleyton 
Seguro Imóveis: (11) 
97416-4744 (WhatsA-
pp). R$ 700 mil. 
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitórios 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, WC social, cô-
modos grande, lavan-
deria coberta, quartinho 
nos fundos, terreno de 
125 metros quadrados 
e garagem para dois 
carros e uma vaga co-
berta e está no valor de 
270 mil 19-99762-7708
Vende-se casa no 
Jardim Monte Carlo: 
em Indaiatuba. Casa 
com 2 dormitórios, sala, 
cozinha no estilo ameri-
cano, WC social, lavan-
deria coberta, grande 
quintal, 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, cozi-
nha, WC social, lavan-
deria coberta, pequeno 
quintal, garagem para 
2 carros coberta com 
portão eletrônico, docu-
mentação ok e está no 
valor de 350 mil. Conta-
to (19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já Loca-
do por: R$4 mil Prédio 
residencial próximo ao 
Haoc - Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contruído 
230m².Ótimo local. Va-
lor R$830 mil. Tratar 
(19)98817-5312 What-
sApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, 
edícula no fundo com 3 
cômodos e 1 banheiro, 
terreno de 250m² área 
construída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negócio 
com uma grande opor-
tunidade) Contato 19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG. Casas 
construidas no mes-
mo lote AT 197m2, de 
frente pra Rua princi-

sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, portaria 
24hrs playground, in-
cluso cond. + IPTU 
+água .Con ta to  19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Alugo kitnet Colibris:  
com 01 dormitório por 
R$895,00/mês. Con-
tato (19) 9 9822-9687.
Alugo kitnet Campo 
Bonito: com 01 dormi-
tório por R$1.000,00/
mês. Contato (19) 9 
9822-9687.
Alugo apartamento 
parque São Lourenço:  
com 02 dormitórios por 
R$1.600,00/mês. Con-
tato (19) 9 9822-9687.

 
SALA LOCAÇÃO DE-
FINITIVA Edifício Am-
bassador: Aluguel R$ 
800,00 / Condomínio + 
IPTU + CPFL R$540,00 
CELINAIDE GARCIA - 
CRECI 214763-F

 
Vende-se área para 
loteamento entre Monte 
Mor e Capivari, são 6 
alqueires e está no va-
lor 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 Indaiatu-
ba 19.9.9762-7997 

 
Condomínio Horizon-
town: Vendo terreno 
com 450m², acei ta 
permuta contato (13) 
99712-3768
Vende-se  terreno de 
300 m2: localizado no 
Condomínio London 
Park. Excelente topo-
grafia, Sol da manhã, 
Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Qua-
dra de tênis, poliespor-
tiva, 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 condo-
mínio residencial Lon-

Vende ou troco - Apar-
tamento em São Paulo 
no 11º andar, sendo 
1 suíte, sala, cozinha 
com moveis planejado, 
lavanderia, porcela-
nato, condomínio com 
piscina, quadra de 
futebol, playground. 
Localizadono bairro 
santa cantarina e vila 
mascote, com ótima 
localização comercial 
próximo ao metro. Valor 
R$ 300.000,00 aceito 
proposta, para mais 
informações tratar com 
Sergio (11) 94914-5586 
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bosque: 
proximo à avenida Con-
ceição, 1 dorm. com ar 
codicionado,armários 
na cozinha e banheiro, 
elevador, vaga de ga-
ragem. R$ 260.000,00. 
Direto com proprietário, 
fone (19) 99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: 
proximo ao chafariz, 
em edif icio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varanda 
envidraçada, sacada, 
armários planejados, 
ar condicionado, 2 ga-
ragens cobertas. R$ 
860.000,00 direto 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. Contato 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé do  
Pq Ecológico e Sho-
pping 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 CRE-
CI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos Gi-
rassóis: com 2 dom. 

pal,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 -
9 8 3 6 9 . ( 0 1 9 ) 9 9 4 8 -
75089.
Vendo casa: Condomí-
nio Parque dos Guaran-
tãs. AT 135 m2. AC 127 
m2. 3 Q sendo 1 suíte, 
todos com armários 
embutidos. Ar-condi-
cionados. Cozinha pla-
nejada, área goumert 
coberta, garagem idem. 
Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações 
(19) 99604-2052 c/ Gil-
son T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 wc 
garagem e quintal em 
lote de 180m² apenas: 
R$175.000,00 contato: 
19.9.9762-7997 corra!
JD. California ao, lado 
do supermercado 
cato: bancos, boule-
vard etc.na Av Paula 
Leite lote de 150m², 
sendo 02 dormitórios 
(01-suite) sala-cozinha,  
wc , lavanderia com 
grande área de terreno 
livre na frente com en-
trada para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) f= 
19.9.9762-7997! cor-
ra!!!!
Cecap 1:  próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cô-
modos na frente com 
garagem e 02 cômodos 
nos fundos. Apenas 
R$350.000,00. Contato 
19.9.9762-7997 corra!
Morada do sol rua 81: 
04 cômodos + salão 
comercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 x 
R$1.700,00 fixas- con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e wc 
nos fundos + salão co-
mercial na frente em 
lote de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!
J a r d i m  V e n e z a : 
casa com 02 dormi-
tórios à venda por R$ 
395.000,00 ou locação 
por R$ 2.300,00. Con-
tato (19) 9 8922-9687
Vendo casa: casa com 
03 dormitórios em In-
daiatuba à venda por 
R$300.000,00. Contato 
(19) 98922-9687.
Vendo casa: casa com 
02 dormitórios à ven-
da por R$295.000,00. 
Contato (19) 98922-

9687.
Vendo casa: casa com 
04 dormitórios em In-
daiatuba à venda por 
R$400.000,00. Contato 
(19) 98922-9687.
Vendo casa Jardim 
Pau Preto:  região  
das  clinicas terreno 
12x25 preço  moleza 
989764356 zap claro  
aceito parceria.

 
Alugo Casa condo-
mínio Park real: com 
3 dorm. sendo 2 suítes 
todas com armários 
planejados e ar con-
dicionado, sala 2 am-
bientes cozinha e ba-
nheiros com armários 
planejados, direto com 
o proprietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo Casa condô-
mino Paraty: com 3 
dorm. sendo 1 suíte 
com armário planeja-
do e ar condicionado, 
churrasqueira, aqueci-
mento sola direto com 
proprietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo casa no Costa 
e Silva: 03 dormi. Sala, 
cozinha, banheiro, la-
vanderia, garagem para 
3 carros. E edícula nos 
fundos com 3 cômodos 
e banheiro. Contato 19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Casa Locação Jd Pau 
Preto: AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, sala 
de estar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, des-
pensa, lavanderia, área 
para churrasqueira co-
berta e WC, 2 canis, 4 
vagas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 19 
98346-2299
Alugo casa Jd Cali-
fórnia:  com 02 dormi-
tórios por R$1.700,00/
mês. Contato (19) 9 
9822-9687.
Alugo casa Cidade 
Jardim: sobrado com 
03 dormitór ios por 
R$2.100,00/mês. Con-
tato (19) 9 9822-9687.
Alugo casa Jd Tropi-
cal: com 03 dormitórios 
por R$2.150,00/mês. 
Contato (19) 9 9822-
9687.

 
Apartamento reserva 
Vista Verde:12.º se-
gundo andar, 3 dorm. 
(1 suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. (13) 
99712-3768

don Park: Com 300m² 
ótima topografia. Doc 
ok c/ escritura,proprie-
tário tel: 1998288-1728 
ou 19 3875-2860

 
Ford ranger xlt cd 
4x2 flex: 2016/2017. 
$125.990,00.  Com 
85.000KM. Ar-condi-
cionado, direção elé-
trica, alarme, vidros e 
travas elétricas, airbag, 
multimídia original com 
câmera de ré e controle 
no volante, piloto auto-
mático, rodas de liga 
leve, banco do motoris-
ta com ajuste de altura, 
retrovisores elétricos e 
com rebatimento, con-
trole de tração, isofix, 
freios abs, sensor de 
estacionamento, san-
to antônio e estribo, 
protetor de caçamba, 
farola auxiliar e manual 
e chave reserva. Lucia-
no Tadeu veículos. (19) 
97419-1918
Strada adventure 
special: fabricação ar-
gentina, foi fabricada 
somente 100 unidades 
completa. Ar-condicio-
nado, direção elétrica, 
motor 2.0 turbinado, as-
pirado, 4x4 automática 
e mecânica, vidros e re-
trovisores elétricos, pai-
nel digital, som (tv, gps, 
internet, caça radar, 
dvd e cd), teto solar, 
vidro traseiro manual, 
capota marítima, dois 
stepes e caçamba car-
petada. Motor chevolet. 
Ano 2018. Francisco 
(19) 98850-5463
 
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. Libera-
ção de FGTS. Con-
tato (11) 98249-6899
Oportunidade: Em-
préstimo no cartão 
ou boleto, aumento 
seu score, liberação 

de FGTS, limpo seu 
nome do SPC e Sera-
sa  baixamos todas as 
dividas  (11) 98249-
6899
Ofereço-me: Manicu-
re+ pedicure 40,00 bo-
tox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 
/ 39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
torista particular com 
o seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou até 
mesmo passear no 
shopping, posso ser 
seu motorista, en-
tre em contato para 
mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e 
idosos, e baba con-
tato (19) 98976-3352 
Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiên-
cia para trabalhar em 
ateliê contato Whats  
(19) 99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos e 
feriados) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, jar-
dinagem, eletricista, 
formado pelo Senai 
– Odair -(19) 99776-
6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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COMUNICADO - EXTRAVIO DE DOCUMENTOS 
SUIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO E EMBALA-
GENS LTDA – EPP, CNPJ nº 61.434.783/0001-06, 
localizada à Rua Ouro Branco, nº 520, Recreio Cam-
pestre Joia, Indaiatuba/SP, CEP. 13.347-120, vem, por 
meio desta, comunicar o extravio dos formulários de 
registros de EPI (Equipamento de Proteção Indivi-
dual) dos Colaboradores, do período de janeiro/2015 
à maio/2022. Indaiatuba/SP, 01 de junho de 2022. 
 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Empregos

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. DORACY FERMINO 
DA SILVA com 87 anos, 
viúva de JOÃO BATIS-
TA DA SILVA sendo 
filha de JOÃO FERMI-
NO FILHO e AUGUS-
TA SOARES. Deixa os 
filhos: WILSON, TANIA 
e ALEXANDRE (Maio-
res). Falecido (a) em: 
01/06/2022, e Sepulta-
do (a) no Cem. Vale dos 
Pinheirais em Mauá/ SP 
aos 02/06/2022.

2. ANNA FRANÇA VA-
LEZE com 84 anos, viú-
va de JOAQUIM VALE-
ZE sendo filha de JOÃO 
CEZAR FRANÇA e 
MARIA TEODORA DE 
JESUS. Deixa os filhos: 
ANTONIO, APARECI-
DA, JOÃO, HELENA, 
PEDRO, PAULO, VAL-
DELIR e VALDECIR 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 12/06/2022, e 
Sepultado (a) no Cem. 
Municipal de Araras/ SP 
aos 13/06/2022.

3. SEVERINO FER-
REIRA ELESBÃO com 
73 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA JOSE DE 
JESUS ELESBÃO 
sendo filho(a) de MA-
NOEL FERREIRA 
ELESBÃO e SANTINA 
MARIA DA CONCEI-
ÇÃO. deixa filho(s): 
NAYRA, CLEYTON,-
CLEVERTON, JOSE, 
IRAIRTON, IRAILMA. 
(MAIORES), Falecido 
em: 13/06/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
14/06/2022.

4. REGINALDO RO-
DRIGUES com 51 anos 
, Casado (a) com MA-
RIA CRISTINA DOS 
SANTOS RODRIGUES 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO RODRIGUES 
e ALCINA SOUZA. dei-
xa filho(s): ALEXAN-
DRE e REGINALDO 
(MAIORES), Falecido 
em: 14/06/2022, e se-
pultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
15/06/2022. 
5. SEBASTIÃO JOSE 
ANTONIO com 95 anos 

, Era Viúvo(a) de TERE-
ZINHA BIAJOTO ANTO-
NIO sendo filho(a) de JO-
VINO JOSE ANTONIO e 
VENERANDA GENTINE. 
deixa filho(s): MARIA 
CRISTINA (MAIOR), Fa-
lecido em: 14/06/2022, 
e sepultado(a) no CEM. 
JARDIM TREMEMBÉ- 
SÃO PAULO SP aos 
15/06/2022. 

6. GONÇALO DA SILVA 
com 76 anos , Era Se-
parado(a), sendo filho(a) 
de GERALDO DA SILVA 
e EDWIGES RIBEIRO 
DA SILVA. deixa filho(s): 
LUIS ANTONIO, FATI-
MA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 14/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/06/2022. 

7. EDSON JERONIMO 
DE OLIVEIRA com 57 
anos , Casado (a) com 
CLEIDENICE RODRI-
GUES sendo filho(a) de 
JOSE JERONIMO DE 
OLIVEIRA e IRACEMA 
NONATO DE OLIVEIRA. 
NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 14/06/2022, 
e sepultado(a) no CEM. 
PARQUE DAS ALÉIAS- 
CAMPINAS-SP aos 
15/06/2022. 

8. MARIA ABIGAIL 
ZOPPI DE OLIVEIRA 
com 90 anos , Casado 
(a) com JOSE EDEN DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de REMULO ZOPPI e EL-
VIRA FIORI ZOPPI. dei-
xa filho(s): MARCELO, 
ANA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 14/06/2022, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 15/06/2022. 

9. KATIA CRISTINA 
CONDE com 55 anos , 
Era Divorciado(a), sendo 
filho(a) de ROBERTO 
CONDE e HELENICE 
DE CARVALHO CONDE. 
deixa filho(s): GABRIEL-
LE 26, JULIANA 31, Fa-
lecido em: 14/06/2022, e 
sepultado(a) no CEM. DA 
SAUDADE-CAMPINAS 
aos 15/06/2022. 

10. SIDNEI FREIRE 

SANTOS com 64 anos 
, Casado (a) com ES-
THER ALICE FERNAN-
DES SANTOS sendo 
filho(a) de DANIEL FREI-
RE SANTOS e ALZIRA 
FREIRE SANTOS. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 15/06/2022,e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 15/06/2022. 

11. SEBASTIÃO AL-
VES DA SILVA com 67 
anos , Casado (a) com 
JOSIENE APARECIDA 
BATISTA  sendo filho(a) 
de BENEDITO ALVES 
PINTO e BENEDITA DA 
SILVA ALVES PINTO. 
deixa filho(s): CHARLES 
, CHRISTIAN , CICERO 
(MAIORES) RHAIA-
NA 10, Falecido em: 
15/06/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 16/06/2022. 

12. DARIA BUENO 
CATALANI com 72 
anos , Casado (a) com 
HERMINIO CATALANI 
NETO sendo filho(a) de 
ESTEVAM BUENO DO 
PRADO e BENEDITA 
DA CONCEIÇÃO. deixa 
filho(s): MARCELO 44 , 
MONICA (FAL), Falecido 
em: 15/06/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 16/06/2022. 

13. IZAI GONÇALVES 
VIANA com 60 anos , 
Casado (a) com IRA-
CEMA BORGES VIANA 
sendo filho(a) de AN-
TONIO GONÇALVES 
VIANA e ANA RODRI-
GUES DA SILVA. deixa 
filho(s): JOSIANE 28, 
Falecido em: 15/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
16/06/2022. 

14. APARECIDA AN-
TONIA DE OLIVEIRA 
TOMAZ com 72 anos , 
Era Viúvo(a) de VALDIR 
TOMAZ sendo filho(a) de 
JOSE FRANCISCO DE 
OLIVEIRA e APARECIDA 
PEREIRA DE OLIVEI-
RA. deixa filho(s): GIL-
MAR,VALDIR,LUCIANO. 
(MAIORES), Falecido 
em: 16/06/2022, e sepul-

tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 17/06/2022. 

15. LEONARDO COSTA 
DA FONTE com 54 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MARCELO 
MELLO DA FONTE e 
CAROLINA COSTA DA 
FONTE. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
16/06/2022, e sepul-
tado(a) no CEM. PQ 
FLAMBOYANT- CAMPI-
NAS SP aos 17/06/2022. 

16. CICERO JOSÉ DOS 
SANTOS com 86 anos , 
Era Viúvo(a) de MARIA 
LIZETE DA SILVA SAN-
TOS sendo filho(a) de 
JOSÉ VICENTE DOS 
SANTOS e ERLINDA 
ERCILIA DE SANTANA. 
deixa filho(s): CELSO, 
IVANI, RUTE, ELSA, 
JOSÉ, MARILSA, RA-
QUEL, ELIAS (Maiores), 
DANIEL e GERSON 
(Falecidos), Falecido 
em: 16/06/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
17/06/2022. 

17. ISRAEL FONTE-
BASSO com 43 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de CELIO LEO-
NILDO FONTEBASSO 
e NOEMI PEDROSO. 
NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 16/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/06/2022.

18. NATIMORTO THO-
MAS GAEL DA SILVA 
PEREIRA, Falecido 
em: 16/06/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
18/06/2022. 

19. NOEMIA DE OLIVEI-
RA INOUE com 81 anos , 
Casado (a) com YOSHI-
TAKE INOUE sendo fi-
lho(a) de SEBASTIÃO 
NICODEMOS DE OLI-
VEIRA e SEBASTIANA 
RIBEIRO DA SILVA. dei-
xa filho(s): IRENE, MAR-
LI, CELSO (MAIORES), 
Falecido em: 17/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
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17/06/2022. 

20. GABRIEL BATISTA 
ALVES com 74 anos , 
Era Viúvo(a) de ELAI-
DEZ BARRERA AL-
VES sendo filho(a) de 
ELIAS BATISTA ALVES 
e SIDYNEA BERTELLI 
ALVES. deixa filho(s): 
ANDREA, MARCELO, 
GABRIELA (MAIORES), 
Falecido em: 17/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
17/06/2022.

21. EXPEDITO ZEZUINO 
DA SILVA com 77 anos , 
Casado (a) com MARIA 
DE LOURDES BEZER-
RA SILVA sendo filho(a) 
de MANOEL ZEZUINO 
DA SILVA e MARIA JO-
ANA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): FRANCIS-
LEI, MARIA GIRLENE, 
FRANCISMARIO, GIR-
LEI, LUCIENE, FRAN-
CIELE (MAIORES), Fa-
lecido em: 17/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/06/2022. 

22. SEBASTIANA BAR-
BOSA CARVALHO com 
92 anos , Era Viúvo(a) 
de MANOEL MOREIRA 
DE CARVALHO sendo 
filho(a) de JOSE BAR-
BOSA DE PAULA e 
ESTER VIEIRA. deixa 
filho(s): ALIVINO, AL-
TAIR, VALDERLI, JOÃO, 
APARECIDA, MARIA , 
JOSÉ (MAIORES) PAU-
LO E SEBASTIANA 
(FALECIDOS), Faleci-
do em: 18/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-

QUE DOS INDAIAS aos 
18/06/2022. 

23. NEUZA PEREI-
RA ANDRADE com 67 
anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de DO-
MINGOS PEREIRA DE 
ANDRADE e MARIA DE 
ARAUJO ANDRADE. 
deixa filho(s): THAIS, 
THAINÁ (Maiores), Fa-
lecido em: 18/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/06/2022.

24. ELEN CRISTINA 
BOER com 44 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de VALDEMIR BOER e 
BILDA  DA SILVA BOER. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 18/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/06/2022.

25. TERESA SEPULVE-
DA DE OLIVEIRA com 
74 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE 
DE OLIVEIRA e MARIA 
ANTONIA SEPULVEDA 
DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): PAULO,MA-
R I A , A D R I A N A , G E L -
SON,ANDRE, ANDREIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 18/06/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 19/06/2022. 

26. JOSE FERNANDES 
MORGADO com 110 
anos , Era Viúvo(a) de 
ZULMIRA MORGADO 
sendo filho(a) de JOSE 
FERNANDES MORGA-
DO e MARIA ROSA. 
Deixa os filhos: MARIA 

HELENA, RUI (MAIO-
RES), Falecido em: 
18/06/2022, , e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 19/06/2022. 

27. MARIA APARECIDA 
DA SILVA SOUZA com 
67 anos , Casado (a) 
com LEOBINO DE SOU-
ZA NETTO sendo filho(a) 
de PAULINO LOUREN-
ÇO DA SILVA e JOSE-
FA VICENTE DA SILVA. 
deixa filho(s): RENATA, 
VANESSA, JANAINA, 
JONATHAN (MAIORES), 
Falecido em: 18/06/2022, 
e sepultado(a) no CEM . 
PARQUE VALE DOS PI-
NHEIRAIS - MAÚA / SP 
aos 19/06/2022. 

28. ROBERTO ANTO-
NIO GAVIOLI com 66 
anos , Era Separado(a), 
sendo filho(a) de MA-
RIO GAVIOLI e MARIA 
ROBIM GAVIOLI. deixa 
filho(s): JANAINA, DANI-
LO (MAIORES), Falecido 
em: 18/06/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 19/06/2022. 

29. DANIEL MENDES 
XAVIER com 36 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de OLAIR XAVIER 
e EUFLÁSIA SOUZA 
MENDES XAVIER. NAO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 18/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
20/06/2022. 

30. MANOEL TOLEN-
TINO PEREIRA com 
81 anos , Casado (a) 
com PALMIRA DA SIL-

VA PEREIRA sendo 
filho(a) de AMBRO-
SIO TOLENTINO PE-
REIRA e MARTINHA 
MARIA DE ALMEIDA. 
deixa filho(s): JOSE 
AIRTON,EDUARDO, 
MARIA, JAIRSON, 
ROSANA, ROSIMÉ-
RI,ROSANGELA E 
LOSANGELA. (MAIO-
RES), Falecido em: 
19/06/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/06/2022.

31. GILVAN MARTINS 
DE OLIVEIRA com 63 
anos , Casado (a) com 
NILZETE MARTINS 
DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de GERALDO 
MARTINS DE OLI-
VEIRA e MARIA ILDA 
CARNEIRO DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): 
DEBORA, BIANCA. 
( MAIORES), Faleci-
do em: 19/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/06/2022. 

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

AJUDANTE GERAL 
– Experiência na 
função. Disponibi-
lidade de horário. 
Residir em Indaia-
tuba.

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ ati-
vo. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos de qua-
lidade/laboratório. 
D i s p o n i b i l i d a d e 
para terceiro turno.

ANALISTA PCP – 
Experiência na fun-
ção. Conhecimento 
em processo pro-
dutivo, gerencia-
mento e controle 
de produção. De-
sejável ensino su-
perior. 

ASSISTENTE DE 
ATENDIMENTO – Ex-
periência com aten-
dimento ao público e 
rotinas administrati-
vas. Disponibilidade 
de horário (fins de 
semana). Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Disponibili-
dade de horário.

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

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO - Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. Ter 

condução própria.

ESTOQUISTA – Co-
nhecimento em es-
toque. Ter CNH B. 
Residir em Indaia-
tuba.

MANUTENÇÃO PRE-
DIAL – Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. 

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino mé-
dio completo. Expe-
riência em Operar 
máquinas conven-
cionais (Fresa, fura-
deira, retífica). Resi-

dir em Indaiatuba.

OPERADOR DE 
MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usina-
gem. Conhecimen-
tos em Metrolo-
gia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

R EC E P C I O N I STA 
– Ensino médio 
completo. Expe-
riência na fun-
ção. 

TORNEIRO ME-
CÂNICO – Ensino 
médio completo. 
Experiência míni-
ma de 02 anos na 
função. Residir 
em Indaiatuba.

VENDEDOR – En-
sino médio com-
pleto. Experiên-
cia mínima de 01 
ano na função.
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