
Editorial
No texto “Para vender 

mais”, este jornal aborda 
estratégias para driblar a 
crise econômica gerada 
pela pandemia no Brasil.
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Políticos se preparam 
para as convenções

Todos os destaques da 
competição irão receber 
premiações em dinheiro e 
bolsas de estudos para gran-
des instituições de outros 
países. 

Os 12 principais trabalhos 
apresentados na competição 
foram premiados com cerca 
de R$ 25 mil no total.  A 
troca entre os mais de 3 mil 
bailarinos incentiva a dança 
e fortalece ainda mais a pre-
miação.

Reportagem do Mais Ex-
pressão conversou com os 
principais pré-candidatos e 
partidos da cidade para en-
tender como está ocorrendo 
a preparação para as conven-
ções eleitorais, com datas de 
realização entre os dias 20 de 
julho e 05 de agosto.  

Mesmo sem datas defini-
das, os políticos locais que 

Mulheres passam a ter mais 
espaço no mercado editorial 
e têm mais reconhecimento

QUEDA - Governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou 
a redução do ICMS sobre o etanol para 9,57%, o que pode 
baixar o preço do combustível  em R$ 0,17. Postos aguardam 
distribuidoras para definir o novo preço..

Passo de Arte 
premia bailarinos 
com dinheiro e 
bolsas de estudo

Silvia Soares e Paloma 
Bianchini, da FarMelhor, são 
destaque do Frutos de Indaiá

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022

Indaiatuba recupera R$ 49 mi 
que foram investidos no BVA

estão de olho nas vagas para 
os cargos de deputado esta-
dual e federal intensificaram 
as suas atuações e trabalhos 
para demonstrar suas pro-
postas e atrair a atenção dos 
futuros eleitores. As campa-
nhas eleitorais estão liberadas 
para começar a partir do dia 
16 de agosto, dia que marca 
o início do período eleitoral

Empresa investe na compra 
de indenizações de processos 
trabalhistas e realiza o paga-
mento de forma rápida. Para 
isso, a empresa paga até 80% 
do valor total que o reclamente 
tem direito. 

Empresa compra 
processos 
trabalhistas e 
promete liquidez

Levantamento realizado 
pelo Campinas e Região Con-
vention & Visitors Bureau 
mostrou ocupação de 56,6% do 
total de leitos em junho de 2022, 
quase 8% acima do registrado 
em 2019.

Ocupação de 
hotéis retoma 
números 
anteriores à Covid

Além do voto em trân-
sito, eleitores com defici-
êncis também podem soli-
citar a votação em sessões 
que tenham acessibilidade. 
Pedido pode ser feito desde 
segunda.  

Solicitação de 
voto em trânsito 
vai até 18 de 
agosto
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Upar recebe
200 mil para
investir em
novo canil
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Dia dos Pais é 
tema da nova 
revista do Mais 
Expressão
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A nova era dos aparelhos auditivos
O paciente que usa aparelhos auditivos está familiarizado com as trocas de baterias e o tempo de consumo 

delas, mas a mudança gerada após a criação dos aparelhos auditivos recarregáveis e as inúmeras vantagens 
que esta tecnologia proporciona no dia a dia e na economia gerada ao paciente é inegável. 

Os benefícios vão desde custo até a praticidade de não precisar andar com pilhas para onde for. Eles foram 
criados para transformar a vida dos usuários. Uma das principais vantagens do aparelho auditivo recarregá-
vel é o custo-benefício. As baterias recarregáveis duram de duas a quatro vezes mais em comparação com as 
pilhas comuns, ou seja, apesar do preço do aparelho auditivo recarregável ser um pouco maior que o modelo 
com bateria descartável, este investimento é mais vantajoso e gera maior economia, pois o paciente não precisa 
comprar pilhas.

Em alguns modelos o carregador funciona como desumidificador elétrico, o próprio carregador retira toda 
umidade do aparelho auditivo, trazendo mais economia. O paciente não precisa investir na compra de sílica 
ou de um desumidificador elétrico.

A Audiocamp trabalha com a marca alemã AudioService, pioneira no desenvolvimento dos aparelhos audi-
tivos com bateria recarregável de íons de lítio. Os aparelhos recarregáveis têm sua carga completa em apenas 
quatro horas de carregamento e oferecem de 18 a 24 horas de audição sem a necessidade de uma nova carga. 
Com 30 minutos carregamento, a bateria funciona por até sete horas, dando praticidade e inde-
pendência ao usuário.

Em 2020, houve o lançamento do aparelho auditivo Stiline, que, além de um design inova-
dor e tecnologia recarregável, traz a possibilidade de um carregador recarregável, que conta 
com uma carga completa de 4 horas e possibilita 3 cargas completas aos aparelhos auditivos. 

A colocação dos aparelhos no suporte é sem esforço, encaixe intuitivo e de fácil manuseio. 
Além disso, os aparelhos auditivos ligam automaticamente quando são retirados do carrega-
dor e desligam de modo automático quando são colocados no carregador, facilitando o manu-
seio e transformando a recarga em uma atividade extremamente simples, ideal para pessoas 
com pouca destreza manual, que possuem dificuldade em abrir e fechar as gavetas de pilha.

No livro “Desvendando a Cadeia de Valor do Cliente”, escrito pelo brasileiro Thales Teixeira, pro-
fessor de Havard e MIT e consultor de grandes empresas, dois pontos merecem mais atenção: o foco 
excessivo na concorrência e a simplificação da proposta de entender os movimentos dos consumidores 
e as tendências de consumo na prática.

Em ambos está presente aquilo que mais preocupa hoje lideranças de organizações empresariais, 
o mapeamento das ameaças de disrupção em seus mercados. As mudanças são muito rápidas e muito 
voláteis, sem falar no volume de informações que se recebe cotidianamente, que é descomunal e chega 
a levar a uma crise de ansiedade.

No primeiro conselho, o professor orienta que não se deve perder o foco nos seus negócios. Muitos 
empresários ficam obcecados pela concorrência sobre o que estão fazendo, o que inventaram, as suas 
vendas. Com isso, esquecem de olhar para os próprios consumidores, que são a parte mais sensível do 
negócio, seja ele qual for.

O modelo ideal de negócios deve fugir da analogia das guerras, um comparativo muito utilizado no 
mundo empresarial, que é o de se preocupar com os passos dos adversários. Em vez disso o negócio 
deve ser avaliado a partir do valor que ele cria para quem o gere, do que cobra de quem o realiza em 
troca daquele valor e de qual valor ele desgasta do empreendedor. 

No segundo conceito, o autor apresenta o que chama de sete chaves para definir as tendências de 
consumo. De acordo com ele, é grande a possibilidade de identificar ondas de disrupção global, consi-
derando que essas categorias das sete chaves englobam 95% dos gastos das pessoas. Portanto, as saídas 
para a perda do consumidor ficam nesse círculo.

As sete chaves ou categorias são: onde morar, como se locomover, o que comer, o que vestir, como 
aprender, como se entreter e como se cuidar. São essas as necessidades dos consumidores, o que causa 
um efeito contagioso, uma vez que os consumidores se acostumam a um patamar de serviços e a buscá-la.

A tese é de que essas categorias geram influência entre si e em outras relacionadas no que diz respeito 
às necessidades do consumidor. Esse foco no comportamento e nas motivações do consumidor e não 
nos concorrentes faz com que as empresas consigam ser mais bem sucedidas na satisfação dos clientes.

Agende seu horário: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)99436-3945. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br.

Isabelle Travain Araújo, advogada no escritório TP Advocacia - Av. dos Trabalhadores, Diplomat Office e Mall, 
116, sala 1802, Indaiatuba/ SP - isabelletravain@gmail.com

Direitos do trabalhador que recebe comissão ‘por fora’
O funcionário que recebe comissão, na maioria dos casos, atua na área comercial de uma empresa 

e recebe um percentual sobre cada venda que realiza no mês. Ocorre que, embora muitas empresas 
convencionem o pagamento de comissão, a maioria paga “por fora”, sem que a verba conste no hole-
rite do empregado. 

Geralmente, a empresa usa como justificativa que o pagamento por fora será positivo ao empre-
gado, pois não terá descontos de impostos e de INSS, por exemplo, sendo que, na verdade, tal prática 
apenas reduz os custos da empresa. 

É que com o pagamento “por fora”, as comissões não são integradas ao salário e, consequente-
mente, reduz o pagamento de verbas como: 13° salário, depósito de FGTS, horas extras, férias acres-
cidas do terço constitucional etc. 

Assim, caso você se identifique com a situação acima mencionada, saiba que é possível requerer 
perante a Justiça do Trabalho que as comissões que recebeu/recebe por fora, sejam integradas ao sa-
lário, para que seja a empresa compelida a pagar os reflexos salariais da comissão. 

Sempre que possuir dúvidas, converse com um advogado especialista na área.
Durante a sétima edi-

ção na história do Mais 
Expressão, que ainda usa-
va o nome de Expressão 
Popular, a principal notícia 
da semana foi a inaugu-
ração do novo prédio da 
Prefeitura de Indaiatuba, 
que até os dias atuais per-
manece no mesmo local. A 
angulação da reportagem 
mostrou que os primeiros 
dias poderiam ser con-
fusos, uma vez que toda 
mudança gera um certo 
período de adaptação. À 
época, o então prefeito 
Reinaldo Nogueira (MDB) 
comparou os preparativos 
da mudança com o da troca de casas, comentando que 
poderia dar uma certa confusão no começo, mas depois a 
troca seria boa para todos. A Prefeitura iria deixar de gastar 
R$ 50 mil por mês em despesas de aluguéis, enquanto a 
população teria a chance de resolver diversos problemas 
em um órgão integrado, com todas as secretarias juntas.  

CLIMINHA - No 
sábado (23), para quem 
curte um pagodinho e 
um sertanejo, no Quintal 
193, a partir das 19h, irá 
rolar o Climinha Julinho. 
O evento contará com o 
show do cantor Nathan 
Alves, trazendo as músi-
cas mais atuais do serta-
nejo; Dj Jardel e a banda 
Pintou o Samba, com o 
melhor do pagode. E pra 
ninguém ficar de barri-
ga vazia, haverá barracas 
típicas de festa julina e 
quentão. Garanta seu con-
vite no Quintal 193. 

O famoso aurraiá da União Protetora dos Animais 
de Rua (Upar) está mais perto do que nunca! A festa 
irá acontecer neste sábado (23), das 17h às 23h no esta-
cionamento do shopping Jaraguá. Haverá muita comida 
e bebida típica, barraquinhas de entidades beneficentes 
da cidade e um show incrível da banda Rock in Roça. 
Além disso, o seu pet é muito bem-vindo em guias, co-
leiras e plaquinha de identificação. Então, se você gos-
ta muito de curtir uma festa com comida boa, passear 
com seu animalzinho e ainda ajudar os outros animais e 
ONGs, não deixe de participar!

AURRAIÁ NO SHOPPING JARAGUÁ

TÔ DE PLANTÃO - 
Para os amantes de teatro 
e de uma boa risada, na 
segunda-feira (25), às 20h, 
no teatro Ciaei, acontece 
o espetáculo “Tô de plan-
tão”, um show de humor 
com uma hora de duração, 
criado a partir das várias 
personagens elaboradas 
pelo ator Diego Besou, 
onde, em vários segmentos 
da saúde, são retratadas 
situações engraçadas de 
uma forma jamais vista. A 
classificação etária é de 16 
anos. Ingressos pelo site do 
Ingresso Digital.

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI
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Prefeitura recupera R$ 49 milhões do 
total de dinheiro investido no Banco BVA
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Prefeito Nilson Gaspar comemorou ter conseguido reaver os recursos, que serão usados em saúde

A Prefeitura de Indaia-
tuba anunciou, na 
última quarta-feira 

(20), que recebeu de volta 
o valor de R$ 49.265.013, 
fruto de uma antiga apli-
cação realizada no Banco 
BVA. O imbróglio judicial 
perdura há mais de 8 anos 
e começou quando o Banco 

Central do Brasil decretou a 
liquidação extrajudicial do 
BVA e a administração se 
viu em prejuízo, sem receber 
de volta o valor aplicado. 

Em nota oficial, a Prefei-
tura comemorou a restitui-
ção do valor. “É uma vitória 
para a nossa cidade. Sempre 
acreditamos que esse dinhei-
ro voltaria, até porque fomos 
obtendo sucessivas vitórias 
jurídicas, todas favoráveis à 

Entenda como os investimentos foram feito e de que forma acontece a disputa judicial 

Recursos conseguidos serão utilizados em diversas áreas, como saúde, segurança e obras

A Prefeitura de Indaia-
tuba começou a aplicar 
dinheiro no Banco BVA em 
2010. Segundo informações 
do Executivo, entre 2010 
e 2012, cerca de R$ 44,2 
milhões foram aplicados no 
banco em forma de Certifi-
cado de Depósito Bancário 
(CDB), que envolvem uma 
promessa de pagamento 
futuro do valor investido, 
acrescido da taxa pactuada 
no momento da transação.

Em 22 de outubro de 
2012, o Banco Central de-
terminou uma intervenção 

Em nota divulgada pela 
Prefeitura de Indaiatuba, 
foi divulgado que os R$ 49 
milhões serão repassados 

no BVA, retendo todos os 
valores que estavam inves-
tidos na empresa bancária. 
A falência do banco foi 
decretada em 13 de ou-
tubro de 2014. Por conta 
do decreto de falência, o 
valor que a Prefeitura havia 
aplicado seguiu para a mas-
sa falida e o caso acabou 
encaminhado à 1ª Vara de 
Falências e Recuperações 
Judiciais. 

Entre idas e vindas ju-
diciais, a Câmara de In-
daiatuba instalou em 2013 
uma CPI para apurar a 

para três áreas específicas: 
60% do valor irá para a pas-
ta de saúde; 20% aplicado 
em segurança e outros 20% 

Dinheiro recuperado era disputado entre Banco BVA e a Prefeitura de Indaiatuba 

Prefeitura”, comentou o pre-
feito Nilson Gaspar (MDB). 
Ele disse que os recursos 
serão utilizados em saúde. 
(veja abaixo). 

Quem também demons-
trou alegria com o ressar-
cimento foi o ex-prefeito 
de Indaiatuba Reinaldo No-
gueira (MDB), que ocupava 
o cargo à época. Em suas 
redes sociais, Reinaldo disse 
estar muito feliz. “O tempo 

é o senhor da razão e se 
encarregou de colocar tudo 
em pratos limpos. Agora o 
dinheiro voltou para os co-
fres públicos e com certeza 
será bem utilizado pela atual 
gestão”. 

O ex-prefeito também 
disse que durante anos viveu 
combatendo notícias falsas a 
respeito da situação que ad-
versários políticos insistiram 
em propagar.

“Houve muitas fake news 
de pessoas maldosas, que 
aproveitaram a situação para 
divulgar informações enga-
nosas a meu respeito. Uma 
enxurrada de notícias fal-
sas, entre elas que eu havia 
sumido com o dinheiro da 
Prefeitura e que esse recur-
so nunca mais voltaria para 
Indaiatuba”, disse. O ex-pre-
feito reforçou que sempre 
acreditou na devolução.

relação entre a Prefeitura e 
o BVA. Aprovada por 12 
dos 13 vereadores, o obje-
tivo era investigar se houve 
omissão ou negligência de 
Reinaldo Nogueira à frente 
do Executivo por permi-
tir a aplicação. À época, 
Nogueira se defendeu di-
zendo que ele não sabia da 
aplicação específica nesse 
banco, apenas sabia de todo 
o montante aplicado, de 
forma geral. Em novembro 
de 2013, o relatório final da 
CPI aprovado pela maioria 
foi de que não houve ne-

nhum crime cometido pelo 
gestor. 

Em 2017, a 1ª Vara de 
Falências e Recuperações 
Judiciais de São Paulo de-
terminou que fossem devol-
vidos aos cofres públicos 
cerca de R$ 55,9 milhões, 
em uma sentença publicada 
em 03 de agosto. A admi-
nistradora do banco, em 
resposta, entrou com outro 
processo e acabou não pa-
gando o valor. 

No ano seguinte, nova-
mente o Tribunal de Justiça 
de São Paulo intimou o 

Banco BVA a arcar com 
um novo pagamento, desta 
vez de R$ 70 milhões, con-
siderando correções mone-
tária, segundo informações 
da própria Prefeitura de 
Indaiatuba. O valor deposi-
tado nesta semana na conta 
do Executivo, no entanto, 
é R$ 21 milhões a menos. 
Em nota, a Prefeitura disse 
entender que ainda tem di-
reito a mais R$ 9 milhões, 
o que totalizaria pouco mais 
de R$ 58 milhões, mas não 
comentou sobre o restante: 
R$ 12 milhões. (LM).

em obras e melhorias para 
o trânsito. 

Segundo a Prefeitura, 
esse valor inclusive pode 

ser repassado para algu-
mas obras e ações que já 
estão em andamento. O 
Mais Expressão questionou 

mais detalhes em relação 
às obras, porém não foi 
atendido. (LM).



Candidatos a cargo federal também se movimentam
O cargo de deputado fede-

ral também é observado por 
políticos de Indaiatuba. Até 
o momento, existem apenas 
quatro pré-candidatos que repre-
sentam a cidade e desejam tentar 
a eleição: Pepo Lepinsk (MDB), 
atual presidente da Câmara 
de Indaiatuba, Hélio Ribeiro 
(Republicanos), vereador, Bru-
no Ganem (PODE), deputado 
estadual, e Bruno Lima, atual 
deputado estadual (PP).  

Ainda ajustando as alianças 
internas para disputar o cargo, 
Pepo não tem uma data de 

lançamento da campanha. O 
seu partido, o MDB, realizou a 
convenção estadual no dia 20 de 
julho, mas ainda não há notícias 
sobre as candidaturas. 

Hélio Ribeiro tenta a ca-
deira federal pela terceira elei-
ção seguida. Em contato com 
a reportagem disse que sua 
pré-candidatura segue firme 
e já entregou os documentos 
necessários para registrar a sua 
candidatura, assim que o período 
de convenções for encerrado. 

Bruno Ganem também se-
gue com a sua pré-candidatura e 

tem realizado eventos em faróis 
da cidade. A convenção do seu 
partido acontece neste próximo 
domingo, (24). Ainda não há 
uma definição em relação ao 
lançamento da sua candidatura.  

Dos quatro, Bruno Lima 
é o que tem menos tempo na 
cidade. O deputado tem se en-
volvido como município desde 
o ano passado, quando se tornou 
residente. 

Representantes disseram que 
o PT irá apoiar a pré-candidatura 
do médico Pedro Tourinho, de 
Campinas. (LM).

Candidatos mais conhecidos da cidade 
estão próximos das convenções eleitorais

Desde a última quar-
ta-feira (20), o prazo 
para a realização das 

convenções partidárias já 
está valendo. É dentro deste 
período, que vai até o dia 
5 de agosto, que as siglas 
partidárias decidem quem 
serão os candidatos à disputa 
do pleito eleitoral aos cargos 
como o de deputado federal 
e estadual, posições bastante 
cobiçadas por políticos da 
cidade. 

Entre os pré-candidatos 
mais conhecidos ao cargo es-
tadual estão o atual deputado 
estadual Rogério Nogueira 
(PSDB) e o vereador Ricardo 
França (PODE), que dispu-
tará a Assembleia pela pri-
meira vez. Ambos ainda não 
têm uma data de lançamento 
da campanha, mas já estão 
cientes que a validação da 
candidatura deve acontecer 
nos próximos dias. No caso 
de Rogério, a convenção 
acontece no dia 30 e o po-
lítico se mexe internamente 

Políticos ainda não tem data para lançamento das campanhas, mas intensificam atividades na cidade
para ser um dos principais 
aliados de Rodrigo Garcia 
(PSDB), atual governador e 
candidato para à reeleição. 

A convenção do partido 
de Ricardo França acontece 
neste próximo domingo (24). 
Em contato com o vereador, 
ele disse estar esperando o 
dia 16 de agosto, data em que 
já estarão autorizadas as pro-
pagandas eleitorais. França 
deve apostar no repasse de 
votos do eleitorado do seu 
correligionário, o deputado 
estadual Bruno Ganem, que 
concorrerá a federal, para 
alcançar um bom número e 
ser eleito.

Ainda para a instância 
de representação estadual, o 
PT de Indaiatuba disse que 
ainda discute os nomes que 
serão apoiados pelo partido, 
mas citou três mulheres, a 
Professora Bebel, Jandyra 
Uehara e Paolla Miguel, a 
última de Campinas como 
possíveis nomes de apoio. 
Já o PSOL informou que 
vai apoiar a pré-candidatura 
de Raul Marcelo, de Soro-
caba, mas novas conversas 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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Em ordem, os candidatos: Rogério, Ricardo, Paolla, Raul, Danilo, Pepo, 
Hélio

serão realizadas assim que 
as candidaturas forem con-
firmadas. 

 Outro nome que tem se 
promovido para a candidatu-
ra estadual é Danilo Barnabé 
(PL). Em contato com o 
pré-candidato, ele disse que 
ainda não tem uma data certa 
para o lançamento de sua 
campanha, mas está confir-
mado como pré-candidato 
pela legenda e irá disputar 
o pleito. 



Votos facultativos têm registro maior desde o ano de 2002
Dados do Tribunal Su-

perior Eleitoral dão conta 
de que o número de votos 
facultativos para a eleição 
de 2022 é o maior em 20 
anos. Na prática, 1 em cada 
7 eleitores não tem obriga-
toriedade para votar, regra 

AGÊNCIA BRASIL 

Eleitores já podem votar em trânsito em 
cidades com mais de 100 mil votantes

de referência no número 5, 
para orientação daqueles que 
não leem a língua em braile. 
É oferecida, ainda, a possi-
bilidade de se utilizar fones 

Desde a última segun-
da-feira (18), eleitores 
que não estarão na sua 

cidade de residência durante 
os dias da eleição deste ano 
poderão solicitar o voto em 
trânsito para ainda assim 
escolherem os seus represen-
tantes. O pedido, no entanto, 
precisa ser feito de forma pre-
sencial até o dia 18 de agosto 
em qualquer cartório eleitoral.

Para que o pedido seja 
válido, o eleitor pode escolher 
para o domicílio temporário 
apenas capitais ou cidades 
com mais de 100 mil elei-
tores. Ao ir presencialmente 
ao cartório, o eleitor também 
define se irá realizar o pedido 
para o primeiro, o segundo 
(eventualmente, se houver) 
ou os dois.  

Caso o eleitor viaje para 
o mesmo Estado de sua resi-
dência oficial, é possível votar 
para os cargos de presidente 
da República, governador, 
senador, deputado federal, 

Justiça Eleitoral permitirá que pessoas com deficiência possam votar em seções preparadas para elas
deputado estadual ou deputa-
do distrital. 

Em caso de voto em outro 
Estado, o eleitor poderá so-
mente escolher o presidente 
da República, sem conseguir 
votar nos outros cargos de 
representação. Em comuni-
cado, o Tribunal Superior 
Eleitoral também afirmou 
que a regra não é válida para 
quem mora no exterior. O 
voto em trânsito é embasado 
no artigo 233-A do Código 
Eleitoral e na Resolução TSE 
nº 23.669/2021.  

 
Voto acessível 
Além do voto em trânsito, 

as datas anunciadas também 
servem para a solicitação 
do voto acessível, destinado 
às pessoas com deficiências 
(PCDs). A partir da solici-
tação, a pessoa será encami-
nhada para seções eleitorais 
que ofereçam infraestrutura 
adequada, como rampas de 
acesso, largura das portas 
ajustadas a cadeirantes e ba-
nheiros adaptados.  

Além das mudanças estru-
turais, a urna eletrônica ofe-

Eleitores podem solicitar voto em trânsito 
ou voto acessível nos cartórios eleitorais

rece os recursos acessíveis à 
pessoa com deficiência visual. 
O teclado do terminal do elei-
tor apresenta os números em 
sistema braile, além de ponto 

de ouvido fornecidos pela 
Justiça Eleitoral para que o 
cidadão receba sinais sonoros 
com indicação do número 
escolhido.  
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que vale para analfabetos, os 
eleitores com 16 ou 17 anos 
e aqueles que têm 70 anos ou 
mais. Ao total, são 20,9 mi-
lhões, o que representa 13,4% 
do eleitorado total. 

Segundo especialistas con-
sultados, o quadro se justifica 

por conta do maior número 
de adolescentes entre 16 e 
17 que tiraram o título e, ao 
mesmo tempo, o número 
de eleitores com mais de 
70 anos, em contraste com a 
taxa de analfabetos, que tem 
caído no país. (LM).
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Setor de hotelaria supera a ocupação 
de junho de 2019, anterior à pandemia 

A rede hoteleira de In-
daiatuba e de toda a 
Região Metropolitana 

de Campinas registra uma 
recuperação em relação ao 
período anterior à pandemia. 
Pesquisa mensal realizada 
pelo Campinas e Região Con-
vention & Visitors Bureau 
revela que a taxa de ocupação 
em junho foi de 56,59%, su-
perior aos 48,89% registrados 
em junho de 2019, período 
anterior à crise econômica da 

Dados são de pesquisa feita pelo Campinas Convention Bureau sobre a Região Metropolitana

O presidente do Campinas e Região Con-
vention & Visitors Bureau, Vanderlei Costa

pandemia.
O levantamento observou 

que, apesar da recuperação so-
bre junho de 2019, houve uma 
pequena queda em relação a 
maio deste ano, quando a taxa 
de ocupação registrada foi de 
58,54%. A queda, considerada 
pequena, é vista como normal 
dentro do setor hoteleiro para o 
mês de junho, quando há uma 
queda no volume de eventos, 
especialmente corporativos e 
de negócios. Esse comporta-
mento geralmente se estende 
até este mês de julho, com as 
férias escolares, e volta a se 

recuperar a partir de setembro.
Na avaliação do Campi-

nas Bureau, a recuperação 
da hotelaria, medida pela 
taxa de ocupação dos quartos 
se mantém em alta desde o 
segundo semestre de 2021. 
“Nos meses de junho e julho, 
com as férias escolares, os 
eventos diminuem, uma vez 
que a procura maior por parte 
das pessoas é pelo turismo de 
lazer, que representa menos 
de 20% para os hotéis da Re-
gião Metropolitana”, explica 
Vanderlei Costa, presidente 
do Campinas Bureau.

Demanda por espaços para eventos corporativos é alta
O presidente do Campi-

nas e Região Convention & 
Visitors Bureau, Vanderlei 
Costa, lembra que, apesar 
do recuo na taxa de junho, 
a demanda por espaços para 
eventos corporativos ainda 
está forte, consequência do 
represamento de dois anos. 
“O último levantamento 
divulgado pela Pesquisa 
Nacional por Amostragem 
de Domicílios Contínua de 

Turismo 2020/21 reforça 
esta percepção”, explica ele. 

“Nestes dois anos da 
pesquisa, o Estado de São 
Paulo já havia sido o des-
tino mais buscado pelos 
viajantes brasileiros, com 
uma em cada cinco viagens 
(20,6%), movimentando 
R$ 1,8 bilhão em gastos. E 
estes números deverão ser 
ainda melhores neste ano, 
completa Costa.

No tocante ao valor mé-
dio da diária, o levanta-
mento do Campinas Bureau 
apontou uma tarifa média de 
R$ 262,13 em junho último. 

Costa lembra que o setor 
de hotelaria movimenta 
mais de 50 segmentos na 
região, como eventos, bares, 
restaurantes, transportes, 
segurança, dentre outro, que 
empregam mais de 40 mil 
pessoas. (MO).
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Redução no ICMS deve cortar R$ 0,17 
do valor do litro de etanol na cidade

O governador de São 
Paulo, Rodrigo Gar-
cia (PSDB), anun-

ciou na segunda-feira (18) 
a redução da alíquota do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) do etanol hidratado 
de 13,3% para 9,57%. Com 
isso, o valor do litro na bom-
ba deve ter uma queda de 
cerca de R$ 0,17. A medida 
assegura o diferencial com-
petitivo dos biocombustíveis 
quando destinados ao consu-

Sindicato dos donos de postos diz que queda no preço dependerá do repasse das distribuidoras
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

midor final.
No munícipio onde antes 

o litro do etanol custava em 
média R$ 4,49, o combustí-
vel começou a ser vendido 
por R$ 3,99. Há postos onde 
o litro do etanol está R$ 
3,79. Porém, alguns postos 
estão praticando o valor sem 
o desconto.

A redução é respaldada 
pela Emenda Constitucional 
nº 123, recém-promulgada. 
O texto diz que devem ser 
considerados percentuais em 
patamar igual ou superior ao 
vigente em 15 de maio de 
2022. À época eram prati-

Preço da gasolina cai em R$ 0,20 
A Petrobras anunciou na 

terça-feira (19) uma redução 
de R$ 0,20 no preço médio 
da gasolina vendida às dis-
tribuidoras de combustível. 
Essa é a primeira redução 
desde 15 dezembro de 2021.

O reajuste começou a 
valer nesta quarta-feira (20), 
fazendo com que o litro 
fornecido pelas refinarias da 
estatal caia de R$ 4,06 para 
R$ 3,86. Não houve altera-
ção no preço do diesel, cujo 
litro permanece em R$ 5,61 
desde 18 de junho.  

Segundo a Petrobras, 

a redução acompanha a 
evolução dos preços inter-
nacionais de referência, que 
se estabilizaram em patamar 
inferior para a gasolina.

O preço da gasolina já 
teve queda depois que o 
ICMS caiu, mas a diminui-
ção não ocorreu em todos  
os postos exatamente pela 
liberdade de prática de pre-
ços que vigora no país atu-
almente, mas era preciso um 
termo de comparação que 
permitisse estabelecer parâ 
metros adequados para  o 
tipo de produto.  (DK).

Redução está atrelada ao repasse 
das distribuidoras, diz sindicato

Apesar da redução no 
preço do etanol, cabe aos 
postos de combustíveis a 
decisão de repassar a dimi-
nuição do valor para as bom-
bas. O Procon pode apenas 
fiscalizar e divulgar o preço 
médio do valor do com-
bustível, para informar aos 
consumidores quais postos 
estão repassando a redução 
do ICMS para a bomba e 
quais não estão.

Em nota, o presidente 
do Sindicato do Comércio 
Varejista de Derivados de 
Petróleo de Campinas e 
Região, Emílio Martins, 
disse que a chegada dessa 
redução às bombas dos pos-
tos revendedores dependerá 
do repasse por parte das 
companhias distribuidoras, 
primeiro elo da cadeia que 
diretamente receberá esta 
redução do ICMS. Também 
não menos importante, para 
que essa redução do imposto 
chegue ao consumidor final, 
é preciso que os produtores 
de etanol (as usinas) não 
majorem seus preços, fa-
zendo com que parte dessa 

redução se perca pelo cami-
nho. Essa possibilidade foi 
colocada por produtores, 
que pensavam em aproveitar 
o momento de mais procura 
devido à questão do imposto 
ter sido reduzido. Mas ela 
logo foi desconsiderada 
por pressão dos órgãos de 
fisdcalização, já que ficaria 
claro que houve oportunis-
mo desses empresários. 

O texto ainda enfatiza 
que é importante também 
registrar que, no Brasil, os 
preços dos combustíveis são 
liberados e livres para todos 
os agentes que atuam em 
todos os elos da cadeia de 
abastecimento (produtores, 
importadores, distribuido-
res, transportadores e reven-
dedores) e finaliza dizendo 
que essa redução na alíquota 
do ICMS, de 13,3% para 
9,57% no caso do etanol, se 
repassada na integralidade 
aos postos, pode chegar a 
aproximadamente R$ 0,17  
(dezessete centavos) con-
forme estimativa do governo 
do Estado de São Paulo e é o 
que se espera. (DK).

O valor do litro de etanol na bomba deve ter queda, 
mas variação dependerá de cada posto de combustível

Cuidados devem ser tomados e podem ajudar a aliviar bolso 
Mesmo com a queda nos 

preços dos combustíveis, 
gasolina e etanol, o con-
sumidor ainda paga caro 
para abastecer. Diante deste 
cenário é preciso procurar 
alternativas para aliviar 
o bolso e economizar nas 
contas.

Por isso, o docente da 
Wyden e mestre em enge-
nharia química com ênfase 
em termodinâmica e análise 
de biocombustíveis, Marcé-
lio Alves, elencou algumas 
dicas de como economizar 
combustível. 

• Respeitar a troca de 
marchas é essencial, pois 
mantendo o giro do motor 
compatível à marcha lhe 
renderá uma economia no 
combustível por não estar 
prolongando a troca com o 
aumento da rotação; 

• A manutenção em dia 
evita que o motor consuma 
mais combustível que o ne-
cessário, além de aumentar 
a vida útil do componente. 
É importante checar regu-
larmente e, se necessário, 
trocar os filtros de ar, de 
óleo, de combustível e fazer 

a substituição das velas; 
• Circular com os pneus 

em boas condições é es-
sencial para economizar 
combustível;

• Para prevenir o desgas-
te do motor, é importante 
trocar as marchas de forma 
suave e medir a força do 
pé no acelerador para não 
desperdiçar combustível; 

• A qualidade do com-
bustível é essencial para 
garantir maior eficácia do 
automóvel, já que funcio-
nando bem o motor conso-
me menos. (DK).

cados os percentuais de 25% 
para gasolina e 13,3% para 
o etanol. A medida acom-
panha a redução, em 23 de 
junho, na alíquota do ICMS 
para a gasolina de 25% para 
18%, em cumprimento à 
Lei Complementar nº 194 
de 2022.

De acordo com cálculos 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda e Planejamento, 
em termos anualizados, a 
redução da alíquota no pre-
ço do etanol vai significar a 
renúncia fiscal estimada de 
R$ 563 milhões na receita 
do Estado.
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Profissionais da empresa atuam no mercado há 20 anos
A Anttecipe.com é uma 

empresa que atua na com-
pra de processos traba-
lhistas (crédito judicial). É 
formada por profissionais 
que atuam há mais de 20 
anos no mercado e reúnem 

expertise nas áreas finan-
ceira, operacional, jurídi-
ca, customer experience, 
e-commerce e marketing.

Recentemente, no final 
de 2021, recebeu um apor-
te de R$ 30 milhões de um 

grupo de investidores para 
expandir sua atuação neste 
mercado. A empresa já 
assinou mais de 400 con-
tratos de cessão de crédito. 
Mais informações: www.
anttecipe.com.

Empresa compra processos que ainda 
estão na Justiça e antecipa indenização

A empresa Anttecipe.
com, de São Paulo, é 
uma das operadoras 

do mercado que investem 
na compra de indenizações 
de processos trabalhistas que 
ainda estão na Justiça. Para 
se enquadrar no objetivo de 
empresas, o processo precisa 
estar com sentença favorável 
em segunda instância e o 
pagamento ocorre em até 
24 horas.

Quem já aderiu a essa 
opção tem usado o dinheiro 
para quitar dívidas, cuidar 
da saúde e até para investir 
no próprio negócio, por 
exemplo. “É uma opção de 
liquidez para o brasileiro que 
não quer ou não pode espe-
rar. É gratificante receber 

Trabalhador perde cerca de 20% do valor, mas economiza na espera, que pode chegar a oito anos
os depoimentos de pessoas 
que receberam seu dinheiro 
de maneira antecipada e 
puderam quitar suas dívidas 
e realizar seus sonhos”, diz 
Denys Paulon, sócio fun-
dador e diretor financeiro e 
relacionamento com investi-
dor da Anttecipe.com.

Essa compra de créditos 
judiciais ocorre junto às 
pessoas que estão proces-
sando, na Justiça do Tra-
balho, empresas financei-
ramente sólidas, de médio 
e grande porte. A ação é 
analisada pela Anttecipe.
com caso a caso, mas o 
sócio fundador diz que ela 
pode pagar até 80% do va-
lor líquido que o reclamante 
tem direito no processo em 
até 24h após a assinatura 
do contrato. Além disso, 
a negociação da venda do 

processo trabalhista é 100% 
online.

Além da demora, muitos 
brasileiros nestas condições 
enfrentam outros entraves 
que podem surgir após anos 
de disputa judicial, como a 
falência das empresas pro-
cessadas, por exemplo, o 
que impediria o trabalhador 
de receber seu dinheiro. Ao 
vender sua ação trabalhista, 
ele recebe o valor da nego-
ciação e fica isento desse 
risco.

Demora cara
Dados oficiais mostram 

que no Brasil há mais de 7,4 
milhões de processos traba-
lhistas ativos, que somam 
cerca de R$ 700 bilhões 
pedidos em ações indeni-
zatórias.

Esses processos duram 
em média cinco anos de 
acordo com a avaliação 
de empresas que atuam no 
setor. Mas, mesmo após 
uma sentença favorável em 
segunda instância, essas 
empresas estimam que seja 
necessário esperar até três 
anos para receber o valor 
determinado em tribunal, o 
que eleva o tempo de espera 
para algo em torno de oito 
anos no mínimo. 

O que muita gente não 
sabe é que essa alternativa, 
para que trabalhadores an-
tecipem os valores de uma 
ação e assim possam aten-
der às necessidades geradas 
ao longo de uma disputa 
trabalhista, está prevista no 
artigo 286 do Código Civil, 

é chamada cessão de crédito 
judicial. Portanto, é uma al-
ternativa legal e respaldada 
na legislação que regula-
menta o mercado.

Pagar contas
Trata-se de uma alternati-

va para quem tem processos 
trabalhistas em andamento 
e precisa antecipar o re-
cebimento desse valor. A 
procura dos brasileiros por 
este serviço vem crescendo. 

“Muitas pessoas estão com 
dificuldade para pagar suas 
contas e até mesmo sobrevi-
ver por não conseguirem ar-
car com itens básicos como 
alimentação e moradia. An-
tecipar os valores das ações 
trabalhistas é uma maneira 
de ajudá-las”, afirma Her-
bert Camilo, sócio fundador 
e diretor de operações da 
Anttecipe.com, empresa que 
atua no ramo de antecipação 
do crédito judicial.

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 

Denys Paulon, sócio fundador e diretor financeiro e 
relacionamento com investidor da Anttecipe.com

Herbert Camilo, sócio fundador e diretor 
de operações da Anttecipe.com
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Entidade vem resistindo às dificuldades através dos anos
Surgida em 2001, a 

União Protetora dos Ani-
mais de Rua de Indaiatuba 
(Upar) vem resistindo às 
dificuldades ao longo dos 
anos, graças ao empenho e 
ao esforço de voluntários. 

A própria criação foi 
por meio de voluntárias 
que recolhiam e cuida-

vam de animais doentes e 
atropelados e juntas decidi-
ram criar um abrigo em um 
terreno cedido por uma das 
voluntárias. 

Ao longo dos anos, a 
entidade realizou um projeto 
social voltado para o acolhi-
mento e posteriormente o 
incentivo à adoção responsá-

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

Custo total orçado para a obra chega a meio milhão de reais; luta continua para mais recursos

Upar recebe verba de R$ 200 mil para 
ajudar na construção do novo canil

A União Protetora dos 
Animais de Rua de 
Indaiatuba (Upar) 

segue com foco total na 
construção do seu novo 
canil em Indaiatuba. Em 
contato o Mais Expressão, 
a associação informou que 
tem urgência para terminar 
o novo espaço, uma vez que 
a localidade atual onde está 
o canil há mais de 20 anos 
é cedida e a atual proprie-
tária solicitou a entrega do 
espaço. 

Para concluir as obras 
do novo local, estima-se ser 
necessário cerca de R$ 500 
mil. Há mais de 20 anos na 
cidade, a entidade que já tem 
um trabalho de bastante des-
taque social, foi contempla-
da com um repasse no valor 
de R$ 200 mil dos manda-
tos do deputado estadual 
delegado Bruno Lima (PP) 
e do vereador Prof. Sérgio 
(MDB) justamente para o 
auxílio desse valor, que vai 

dar uma boa adiantada nas 
obras. “É mais uma conquis-
ta importante para a causa 
animal de Indaiatuba. Fico 
muito contente por poder 
ajudar uma instituição com 
trabalho tão sério”, disse o 
vereador. 

Mesmo com o valor que 
está para chegar do repasse 
político, os voluntários afir-
maram que somente esse 
valor não é suficiente para 
finalizar a obra. “Somos 
muito gratas pela verba, mas 
ainda precisamos de toda 
ajuda possível”, comentou 

Daniela Martinatti, uma das 
voluntárias da ONG. 

Com cerca de 160 ca-
chorros em seu abrigo, a 
Upar reforçou o pedido de 
ajuda, apesar da verba enca-
minhada. “Todas as doações 
ajudam muito”, comentou 
Daniela. “Além disso, não 
é porque receberemos esse 
valor que a gente não pre-
cisa de dinheiro”, finalizou. 
Segundo a voluntária, a en-
tidade precisa de ajuda para 
serviços voluntários, doação 
de ração, cobertores, casi-
nhas e produtos de limpeza.

vel, principalmente de cães 
que não tenham raça.

O objetivo do abrigo é ser 
um lar provisório onde esses 
animais podem ser tratados, 
recuperados e posteriormen-
te doados.

 A Upar presta auxílio 
principalmente a animais 
de rua atropelados, doentes, 

cadelas grávidas e filhotes 
abandonados, mas tam-
bém intervém em alguns 
casos de animais que so-
frem abuso e maus tratos 
de seus donos. 

Quando estes animais 
estão saudáveis, são doa-
dos com mais facilidade. 
(LM).

Atualmente a entidade conta com 160 cachorros 
no abrigo, muitos à espera de um novo lar
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Mais Expressão prepara a edição da 
revista que vai homenagear os pais

Os jornalistas do Mais 
Expressão já estão 
preparando a próxi-

ma Revista de Variedades 
do grupo. Ela será veiculada 
em agosto e terá como tema 
central o Dia dos Pais. A 
revista contará a história do 
arquiteto Cláudio Leal Dio-
go, que é pai de Frederico, 
de 26 anos, e que segue o 
mesmo caminho de Cláudio: 
a construção.

Além de contar sobre 
a paternidade, o arquiteto 
irá falar sobre sua carreira 
profissional e como foi a 
sua trajetória no ramo da 
arquitetura. 

O perfil do arquiteto ser-
ve de inspiração para novos 
profissionais da área. 

A revista ainda irá abor-
dar outros assuntos, como os 
cuidados ao usar lentes de 
contato, pois poucas pessoas 
sabem quais são as orienta-

Publicação traçará a trajetória do 
arquiteto Cláudio Leal Diogo, que 
fala também do filho Frederico

ANDRÉ SHINOZUKA

O arquiteto Cláudio Leal Diogo com o filho Frede-
rico, que segue o mesmo caminho: a construçao

ções corretas para manter os 
olhos saudáveis.

O Mais Expressão ouviu 
pessoas que fizeram uso 
inadequado e tiveram pro-
blemas sérios. Alguns quase 
perderam a visão.

Também irá explicar 
como um cão guia pode ser 
importante e essencial para 
quem tem baixa visão ou 
deficiência visual. Um ins-
tituto que cuida de cães para 
esse fim, que foi ouvido pelo 
Mais Expressão, tem um 
acompanhamento extenso 
dos cuidados necessários. 

Na seção sobre autos, 
a revista irá falar sobre os 
carros elétricos e destacará 
a cidade de Indaiatuba nesse 
tipo de investimento, pois 
ela ocupa a sexta posição 
no ranking de cidades com 
maior número de veículos 
elétricos ou híbridos no 
Estado de São Paulo. Nesta 
reportagem serão explicadas 
quais são as vantagens e o 
que tem de novo no mercado 

Leitores usam whats para ajudar jornal a produzir reportagens 
Os moradores de In-

daiatuba contam com dois 
números diretos para en-
trar em contato com a re-
dação do Mais Expressão. 
A partir deste contato mais 
próximo, muitas pautas 
e denúncias serviram de 
base para reportagens fei-
tas pelo jornal. 

Um dos principais 
exemplos aconteceu a 
partir de uma denúncia 

recebida sobre um possível 
descaso de um banco no 
atendimento a uma idosa. 
Após o recebimento da de-
núncia, o Mais Expressão 
entrou em contato com o 
banco em questão para apu-
rar os fatos e a idosa foi 
atendida. 

Para entrar em contato 
com a redação do jornal, 
ligue para (19) 99507-4641 
ou envie uma mensagem 

xxx

automobilístico.
Além disso, a revista ain-

da contará com reportagens 
sobre beleza, games, gastro-
nomia e pets, entre outros.

Fiquem ligados! E não 
deixem de conferir a Revista 
Mais Expressão do Dia dos 
Pais, que estará disponível 
em agosto nos pontos de 
distribuição autorizados ou 
através do site www.mai-
sexpressao.com.br, onde po-
derá ser conferida a revista 
online. A cada três meses, 
tem uma revista nova em 
circulação. 

de WhatsApp através do 
número (19) 99895-4296. 
Importante: os contatos 
serão respondidos na hora 
apenas entre 9h e 17h e de 
segunda a sexta-feira. 

Nos demais horários 
e dias, os contatos serão 
recebidos e respondidos 
na sua totalidade, mas não 
haverá resposta imediata. 
(Lucas Mantovani).
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Embriagado ao volante, motorista fere 
mulher, capota carro e arranca poste

O motorista de uma 
caminhonete, que 
estava embriagado 

segundo a Guarda Civil, 
provocou o capotamento de 
um carro no qual bateu, feriu 
a ocupante desse veículo 
e ainda arrancou um poste 
de concreto do canteiro da 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, na esquina 
com a rua Paulo Von Ah, no 
Jardim Morada do Sol.

   Segundo o boletim de 
ocorrência, o condutor da 
caminhonete seguia em di-

Após o acidente, ele foi encaminhado ao IML e acabou preso depois de constatada a embriaguez
reção ao Parque Ecológico 
na noite da sexta-feira (15), 
quando perdeu o controle da 
direção, atravessou direto a 
avenida e foi colidir contra 
um automóvel que passava 
pelo local. O impacto foi tão 
forte que o carro capotou, fe-
rindo a ocupante. Depois do 
choque, o motorista só con-
seguiu parar a caminhonete 
quando bateu em um poste 
de concreto, arrancando-o 
do chão. Com a batida, par-
tes dos veículos e do poste 
ficaram espalhadas pela via. 

    A Guarda Civil foi cha-
mada para atender a ocorrên-
cia e constatou os sinais de 
embriaguez do condutor. Em 

seguida, acionou a Polícia 
Militar, porém o motorista se 
negou a fazer o teste do ba-
fômetro. Por conta disso, ele 
foi encaminhado ao IML de 
Campinas, onde realizou um 
exame clínico, que constatou 
o seu estado de embriaguez.

A mulher ferida foi leva-
da até a Unidade de Pronto 
Atendimento, onde recebeu 
cuidados médicos. Já o mo-
torista da caminhonete foi 
conduzido até a delegacia, 
onde foi preso em flagrante 
por embriaguez ao volante.

*Rayane Lins integra 
o Programa de Estágio do 
Grupo Mais Expressão.
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Motorista bate em carro 
estacionado e veículo vira

Mulher sofre agressão de vizinha que 
usa xingamentos e uma ripa de gesso 

Uma motorista ficou fe-
rida após perder o controle 
da direção, bater em um 
carro estacionado e capo-
tar. O acidente aconteceu 
na noite de domingo (17) 
na rua Seraphin Gilberto 
Candello, no bairro Mo-
rada do Sol.

Conforme o registro 
policial, a motorista estava 
dirigindo o seu veícu-
lo sentido bairro-centro, 
quando bateu em outro 

Uma mulher de 59 anos 
foi agredida verbalmente 
por vizinha e depois ataca-
da fisicamente, recebendo 
golpes com uma ripa de 
gesso. A agressão aconte-
ceu na manhã de domingo 
(17), no bairro Campo 
Bonito.

A vítima disse à Guar-
da Civil que estava retor-
nando do supermercado 
quando começou a ser 
ofendida gratuitamente 
pela vizinha que reside 
em seu condomínio. Ela 
disse que foi chamada 
de vagabunda, prostituta, 
cadela e diversos outros 
xingamentos. 

Diante disso, resolveu 
tirar satisfação e, ao se 
aproximar, percebeu que 
a vizinha estava com uma 
ripa de gesso nas mãos. Em 
seguida, a vizinha atirou a 
ripa contra ela e atingiu o 
seu rosto e ombro. Com o 

Viatura do programa Caminho das Rosas, que atende mu-
lheres vítimas de violência, estacionado em frente ao 1° DP

Motorista acabou  se ferindo no acidente

A força da batida provocou o capotamento 
de um carro e arrancou um poste de concreto

Pedaços do poste arrancado por conta da batida e dos 
veículos envolvidos no acidente ficaram espalhados

carro que estava estacio-
nado. Com o impacto, o 
carro tombou e acabou 
capotando.

A mulher precisou ser 
socorrida e encaminhada 
para o Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo 
porque tinha ferimentos 
leves. As causas ainda 
estão sendo investigadas. 
(Rayane Lins, do progra-
ma de estágio).

intuito de se defender, a 
mulher agredida resolveu 
pegar um cabo de vassoura 
e atacou a vizinha.

A Guarda Civil enca-
minhou a mulher agredida 

ao 1° Distrito Policial, 
onde foi elaborado o bo-
letim de ocorrência. A 
vizinha não foi ouvida pela 
Guarda. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).
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Envolver a criança com atividades é fundamental

Pedagoga ensina como estimular e 
divertir crianças no período de férias 

A coordenadora do 
curso de Pedagogia 
da Faculdade Anhan-

guera, Ma. Verônica Car-
toce, afirma que o período 
de férias escolares vividos 
neste mês pode colaborar 
para saúde mental e física 
dos estudantes e lista uma 
série de dicas de como apro-
veitar melhor o momento 
para divertir e estimular as 
crianças.

Um estudo divulgado 
pela Academia Norte-Ame-
ricana de Pediatria mapeou a 
rotina de estudantes ao longo 
de cinco anos. Após conclu-
são, os especialistas afirmam 
que o período de férias é 
valioso para o aprendizado 
e crescimento das crianças e 
ainda contribui no desenvol-
vimento social, emocional e 
cognitivo.

“Não apenas os adultos, 
mas as crianças e jovens 
também podem sofrer com 
episódios de estresse desen-
cadeados pela rotina de es-

Alguns responsáveis não 
permitem que as crianças 
se aproximem da cozinha e 
utensílios domésticos, tam-
pouco, deixam as crianças 
ajudarem com alguma tarefa 
doméstica. De acordo com 
a coordenadora do curso 
de Pedagogia da Faculdade 
Anhanguera, Ma. Verônica 
Cartoce, envolver os filhos 
nessas atividades como no 
preparo de refeições, pode 

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 

tudos. Por isso, é importante 
que os pais e responsáveis 
proporcionem momentos 
de relaxamento aos jovens, 
dando vazão a toda a tensão 
do semestre”, explica.

Nesse período, os respon-
sáveis devem desapegar do 
planejamento e controle so-
bre as atividades. Durante as 
férias, as crianças devem ter 
o tempo livre para conhecer 
e explorar novas atividades, 
pois é quando os níveis de 
curiosidade, atenção e mo-
tivação estão mais aguçados.

Estimular o hábito de 
leitura durante a infância 
permite que a criança tenha 
desenvolvimento emocional 
e intelectual. Para mantê-lo 
ativo durante as férias, os 
responsáveis podem fazer 
passeios até livrarias e bi-
bliotecas, assim, os filhos 
poderão escolher aquele li-
vro que mais se identificam.

A nova geração é conhe-
cida como nativos digitais, 
por isso introduzir novas 
formas de aprendizagem que 
sejam mais interativas detêm 
maior atenção dos pequenos.

parecer natural, porém é 
algo extraordinário para os 
pequenos. Além de esti-
mular a curiosidade, pode 
deixar a criança aberta a 
descobrir novos alimentos e 
expandir o paladar.

Limitar a criatividade 
da criança e colocá-la sob 
pressão com uma rotina 
regrada cheia de afazeres 
e obrigações são exemplos 
inofensivos para alguns pais, 

DIVULGAÇÃO

Verônica Cartoce afirma que esses momentos podem melhorar a saúde mental dos estudantes 

Período de férias é valioso para o aprendizado e crescimento das crianças e para desestressá-las

no entanto, podem despertar 
diferentes sentimentos nos 
filhos que nem mesmo eles 
conseguem distinguir. Per-
mitir que as crianças descan-
sem reflete diretamente no 
desempenho escolar, pois ao 
retornar, os estudantes estão 
mais animados e dispostos 
a aprender. A pausa faz 
com que as crianças tenham 
mais interações sociais com 
cuidadores e responsáveis.
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Após dois anos, Colégio Meta retoma 
projetos de estudo do meio em agosto

A equipe escolar cons-
tatou que os estudantes 
vibraram com a notícia 
da retomada dos projetos 
de estudo do meio, pois 
estavam habituados a rea-
lizar duas saídas por ano, 
em média. Quando eles 
retornarem às aulas, no dia 
03 de agosto, estarão espe-
cialmente motivados, na 

Os estudos do meio po-
dem ser traduzidos 
por metodologias pe-

dagógicas que possibilitam 
aos professores e alunos 
interagirem com determina-
dos espaços geográficos. O 
“meio” representa o local a 
ser estudado, utilizando-se 
como estratégia a imersão 
orientada.

A principal meta de ati-
vidades como essa é catego-
rizar aspectos da paisagem 
estudada e, portanto, os par-
ticipantes devem saber ver e 
dialogar, a fim de identificar 
fatores importantes sobre o 
espaço em questão, como 
historicidade, problemáti-
cas, potencialidades, relação 
com a vida dos alunos, so-
luções de problemas, entre 
outros.

Complexidades
Ao participarem de es-

tudos do meio, crianças e 
jovens entram em contato 
com as complexidades de 
determinado espaço geográ-
fico. Ao contrário de uma 
simples visita a passeio, 
essa metodologia exige um 
diálogo inteligente com o 
mundo, capaz de revelar 
todas as características do 
local estudado.

A ampliação do olhar 
sobre a realidade conduz 
os estudantes a produzirem 
novos e inéditos conheci-
mentos, transformando-os 
em protagonistas do próprio 
aprendizado. Os professores, 
enquanto responsáveis pelo 
planejamento e execução 
das atividades, assumem um 
caráter diferente do habitual.

Estímulo
Ao propor atividades 

expectativa pelo dia dessas 
diferentes, empolgantes e 
eficazes atividades!

Além dos estudantes, 
toda a equipe escolar não 
vê a hora de proporcionar 
essa vivência à sua co-
munidade escolar porque 
se preparou para isso, vi-
sando principalmente ao 
desenvolvimento de um 

olhar mais crítico e inves-
tigativo sobre a realidade, 
o que conduz a diversos 
questionamentos a respei-
to da naturalidade do viver 
social.

Essas vivências permi-
tem um crescimento do 
caráter do aluno e também 
do grupo, porque reúnem 
experiências ricas.

Principal meta de atividades como essa é categorizar todos os aspectos da paisagem estudada

Professor faz um projeto de imersão do local 
onde está sendo realizado o estudo do meio

Os estudantes já se habituaram a realizar duas saídas 
por ano para cumprir a proposta de estudo do meio

Estudantes vibram com a retomada da programação
de estudo do meio, eles 
deixam de ser apenas re-
produtores de um currículo 
oficial pré-determinado e se 
destacam como arquitetos 
de um currículo específico. 
Assim, o estudo do meio 
também proporciona maior 
autonomia aos docentes, 
revelando a eles os encantos, 
muitas vezes esquecidos, 
que envolvem o exercício de 
sua própria profissão.

É por tudo isso que o 
Colégio Meta estimula os 
projetos de estudo do meio 
para viabilizar as condições 
para que eles se realizem 
com sucesso. Por dois anos 
consecutivos foi necessária a 
suspensão dessas atividades, 
em virtude da pandemia. 
Mas neste ano, o Colégio 
assumiu o compromisso de 
viabilizar ao menos um estu-
do do meio para cada turma 
de estudantes, de acordo 
com o planejado. A sequ-
ência de saídas pedagógicas 
terá início no mês de agosto 
e se estenderá até outubro 
para contemplar todas as 
turmas.
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Decontaminação 
de verniz é um 
dos diferenciais

A Fox Polimentos ganhou 
notoriedade por conhecer 
o perfil dos seus consumi-
dores. A empresa também 
é destaque pelo diferencial 
na qualidade dos produtos 
usados e oferecidos durante 
os serviços. 

Por todo todo suporte, 
atenção e dedicação demons-
tradas na realização de cada 
procedimento, a empresa con-
segue passar  total confiança 
e garantia para seus clientes. 

Além de todos os serviços 
prestados, a empresa ainda 
fornece a descontaminação 
do verniz, mantendo assim, 
a proteção do produto contra 
os raios solares e seus efeitos.
(RL).

De garagem a galpão, Fox Polimentos 
vem crescendo cada dia mais no ramo

Com o objetivo de 
oferecer qualidade 
e confiança aos seus 

clientes, a Fox Polimentos 
está há 15 anos no mercado, 
vem crescendo cada dia mais 
e vem trazendo o melhor em 
polimento, funilaria, higieni-
zação e pintura. 

A proprietária Alessan-
dra Messias conta que, no 
início, em janeiro de 2007, 
realizava seus atendimentos 
de lavagem e polimento na 
garagem da sua ex-sogra. 
Depois de algum tempo, 
Alessandra passou a atender 
em um salão, localizado no 
Jardim Belo Horizonte, que 
ainda era pequeno, cabendo 
apenas três carros por vez, 
mas ela tinha pouca deman-
da à época. Mas por conta 
da qualidade e eficiência dos 
seus serviços e atendimento, 
a demanda de carros foi cres-
cendo e aumentando cada 
dia mais, sendo necessário 
um investimento um pouco 
maior. 

Então, em 2014, Ales-
sandra se mudou para um 
salão maior, onde ampliou 
os seus serviços, passando 
a oferecer lavagem, pintura, 
polimento e cristalização, 
além de serviços de reparos 
automotivos.

A partir de 2017, a em-
presária se encontrou em 
um novo desafio: deixou 
de contar com a ajuda do 
seu ex-marido, passando a 
tocar os negócios sozinha, 
apenas com a ajuda de seus 

funcionários. “A história da 
Fox Polimentos, eu falo que 
ela é um pouco conturbada, 
né? Porque foi um processo 
que eu passei, um processo 
bem dolorido que eu passei 
lá atrás. Mas graças a Deus 
eu superei tudo isso e hoje 
eu tô aí, faço um trabalho 
maravilhoso e com uma 
empresa muito grande aqui 
em Indaiatuba.”, conta Ales-
sandra.

A trajetória da empresa 
é marcada por soluções que 
garantem aos amigos e clien-
tes qualidade, excelência, 
confiabilidade e o melhor 
retorno às necessidades.

Desde sua fundação, a 
Fox Polimentos procura es-
tar sempre atualizada com as 
tendências do mercado atual, 
incorporando com eficiência 
e rapidez novas tecnologias 

Empresa começou em 2007 na garagem da ex-sogra da 
proprietária e foi ampliando ao longo do tempo

em seus serviços, sempre 
criando e inovando. “A nos-
sa meta é não ser reconhe-
cido não só pelo preço, mas 
pela qualidade e excelência 
dos serviços prestados”, sa-
lienta a proprietária.

Com sua sede na cidade 
de Indaiatuba, o atendimen-
to é feito pela proprietária, 
que tem o primeiro contato 
com o cliente. O veículo dá 
entrada na empresa, onde é 
preparado e há uma aplica-
ção de fundo, lixamento e 
pintura. O último passo é o 
polimento e a cristalização.

“Escolhi o ramo por ter 
amor e paixão por carros.”, 
completou Alessandra.

 
*Rayane Lins integra 

o Programa de Estágio do 
Grupo Mais Expressão.
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A proprietária da Fox Polimentos, Alessandra 
Messias, posa para a foto em frente da empresa

Primeiro escritório montado por Alessandra 
Messias, na garagem da sua ex-sogra

Confira os principais benefícios de se realizar o processo de polimento
 Optar pelo polimento 

automotivo profissional vai 
evitar imperfeições futuras, 
removendo sujeiras, tintas 
escorridas, manchas de 
chuva, dejetos de pássaros, 
igualando a textura deseja-
da, entre outros benefícios. 

A cera semanal não 
consegue fazer a mesma 
proteção de um trabalho 
minucioso, com os equipa-
mentos certos. Mesmo que 
haja cuidado na pintura do 
carro e o proprietário faça 
manutenções semanais, o 
ideal é optar pelo trabalho 
de um profissional. É possí-
vel notar grande diferença, 

tanto em relação ao resul-
tado, quanto à proteção da 
pintura.

A opção pelo polimen-
to profissional traz van-
tagens, como: conserva-
ção do aspecto original da 
pintura, bloqueio de raios 
ultravioleta, que podem ser 
prejudiciais ao veículo; re-
moção de manchas e riscos 
superficiais, retirada de boa 
parte da pintura oxidada, 
alcance do brilho desejado, 
lustração e revitalização da 
pintura, proteção do carro 
contra arranhões, racha-
duras e garantia de uma 
possível valorização. (RL).
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Entenda as diferenças da ansiedade para o medo e a fobia
Sueli Cominetti Corrêa 

explica que o medo e a 
fobia são diferentes da 
ansiedade e precisam ser 
tratados de forma diferente 
também. Ao contrário da 
ansiedade, o medo é uma 
resposta emocional locali-
zada, ou seja, despertada 
por uma ameaça percebi-
da como iminente e real. 
Numa situação de incên-
dio, por exemplo, a reação 
natural é a de ter medo de 
se queimar -- visto que há 
perigo real na situação.

“Em muitas situações 
a ansiedade e o medo se 
sobrepõem, mas o medo 
é mais facilmente identi-
ficado: a pessoa tem cla-
reza de qual é a situação 
geradora e as reações e 
mobilizações corporais, 
como aumento da tensão 
muscular e batimentos 
cardíacos; concentração de 
força e vigilância ocorrem 
na direção de preparo para 
possível luta ou fuga”, 

esclareceu a especialista.
Já a fobia é um medo 

desproporcional  frente 
a algo ou situação. Um 
temor canalizado, exces-
sivo e não-transitório. É 
chamado popularmente 
de medo irracional pois o 
especificador (aquilo do 
qual a pessoa tem fobia) 
não traz, necessariamente, 
nenhum perigo iminente 
para a pessoa, mas ainda 
assim causa um grande 
desconforto.

O medo de barata é 
um exemplo de uma fobia 
específica. As pessoas fó-
bicas evitam ao máximo 
o contato com o objeto de 
seu temor, se esquivam ao 
máximo, mas quando não 
conseguem, sentem medo 
e ansiedade extremos.

“Por exemplo, hoje em 
dia se fala muito da fobia 
social, que é o temor em 
relação a interações e si-
tuações sociais nas quais 
a pessoa sente que poderia 

Especialista dá dicas para enfrentar a 
ansiedade nesse período mais crítico

A psicóloga Sueli Co-
minetti Corrêa, co-
ordenadora do curso 

de Psicologia da Faculdade 
Anhanguera, afirma que a 
ansiedade está mais presen-
te na vida das pessoas do 
que se imagina. “Vivemos 
situações diferentes, novas 
e até desafiadoras, que não 
sabemos que forma terão. 
Nossa rotina é recheada de 
novidades, notícias e mu-
danças - tudo pode acon-
tecer, então, é natural ter 
mais ansiedade”, diz.

Um estudo realizado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) apon-
tou que o Brasil possui, 
se comparado a todos os 
outros países do mundo, o 
maior número de pessoas 
ansiosas. São cerca de 18,6 
milhões de brasileiros que 
sofrem com algum tipo de 
transtorno de ansiedade no 
país.

Para Sueli ,  algumas 
ocorrências rotineiras po-
dem ser vistas como mais 
ameaçadoras do que de fato 
são e a pessoa não sai do 
quadro de ansiedade por 
isso. Quando a ansiedade 
não passa e/ou é exces-
siva, se pode pensar em 
um quadro de transtorno 
de ansiedade. Estes são os 
chamados quadros patoló-
gicos ou que inspiram mais 
cuidados.

“Quadros de ansiedade 
generalizada, por exemplo, 
são aqueles que persistem 
por seis meses ou mais e 
têm como sintomas insô-
nia, dificuldades em rela-
xar, angústia constante, 
irritabilidade, dificulda-
de em concentrar-se... O 
diagnóstico deve ser feito 
por profissional da área 
que vai analisar sintomas, 

Psicóloga também explica como fazer para diferenciar sintomas em relação ao medo e à fobia

intensidade e persistência 
do quadro”.

Segundo a psicóloga, 
autoconhecimento e forta-
lecimento da autoestima, 
frutos de psicoterapia, aju-
dam no enfrentamento e 
superação desses quadros. 
Em determinadas situa-
ções, o psiquiatra poderá 
ministrar medicamentos. 
Muitos dos transtornos se 
desenvolvem na infância 
e tendem a persistir se não 
tratados.

“A ansiedade é uma 
reação psicofisiológica, ou 
seja, uma reação física e 
emocional. A sensação da 
pessoa é de apreensão e in-
quietação. Pode ser desper-
tada por inúmeros motivos 
que são interpretados por 
nós como preocupação, an-
gústia, sensação de alerta, 
mas não é gerada por um 
perigo concreto e evidente 
que se apresenta para a 
pessoa -- não tem algo pre-
sente naquele momento que 
a pessoa consiga dizer que 
foi o disparador daquelas 
sensações”.
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ser ‘avaliada’ - e em sua 
concepção, negativamen-
te”.

Outro exemplo é a ago-
rafobia, que é aquela na 
qual a pessoa se sente 
apreensiva e ansiosa acer-
ca de duas ou mais das 
seguintes situações: usar 
transporte público; estar 
em espaços abertos; estar 
em lugares fechados; ficar 
em uma fila ou estar no 
meio de uma multidão; ou 
estar fora de casa sozinho 
em outras situações. 

O indivíduo teme essas 
situações devido aos pen-
samentos de que pode ser 
difícil escapar ou de que 
pode não haver auxílio dis-
ponível caso desenvolva 
sintomas do como o pânico 
ou outros sintomas incapa-
citantes ou constrangedo-
res, conforme está descrito 
no Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos 
Mentais, editado na sua 5ª 
versão.

Para a psicóloga Sueli Cominetti Corrêa, ansiedade é uma reação 
psicofisiológica, ou seja, uma reação física e emocional

Ansiedade
A ansiedade é uma reação psico-
fisiológica, ou seja, uma reação 

física e emocional. 

A sensação da pessoa é de apre-
ensão e inquietação. 

Pode ser despertada por inúme-
ros motivos que são interpretados 

como preocupação, angústia, 
sensação de alerta, mas não é 

gerada por um perigo concreto e 
evidente que se apresenta para 

a pessoa

Compreendidas e vivenciadas as 
mudanças, a ansiedade desperta-

da diminui e ficamos bem

Medo
 O medo é uma resposta emocio-
nal localizada, ou seja, despertada 
por uma ameaça percebida como 

iminente e real. 

Numa situação de incêndio, por 
exemplo, a reação natural é de 

medo de se queimar
 

Em muitas situações a ansiedade 
e o medo se sobrepõem, mas o 

medo é mais facilmente identifica-
do: a pessoa tem clareza de qual é 
a situação geradora e as reações

Fobia
Fobia é um medo desproporcional 

frente a algo ou situação

Um temor canalizado, excessivo e 
não-transitório

O medo de barata é um exemplo 
de uma fobia específica

As pessoas fóbicas evitam ao máxi-
mo o contato com o objeto de seu 

temor, se esquivam ao máximo, 
mas quando não conseguem, sen-
tem medo e ansiedade extremos

DIFERENÇAS E AS FORMAS DE TRATAMENTO     
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Lexus Detalhamento, voltada para o 
cuidado com veículos, estreia este ano 
Empresa se dedica aos serviços de 
polimento, pintura e lavagens

A17

ainda a esterilização à vapor.
Outra opção é a correção 

da pintura, também conhe-
cida como polimento. Esse 
procedimento pode ser feito 
de duas formas: o polimento 
técnico e o polimento co-
mercial. 

A primeira opção é para 
os casos em que é necessá-
ria a retirada de riscos mais 
profundos. O resultado pode 
chegar a 95% de reparo, o 
que deixa a superfície só-
lida e com bastante brilho. 
Já o polimento comercial é 
aquele indicado para riscos 
mais superficiais. 

A Lexus também é a 
primeira empresa do ramo 
a criar o seguro estético 
para o carro. Ao escolher 
um plano de fidelidade, o 
cliente paga pela primeira 
intervenção e depois pode 
solicitar lavagens e reparos 
quantas vezes precisar ou 
quiser, poupando-se de pre-
ocupações adicionais.

Para Paulo Anuich, par-
ticipar do evento Frutos 

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

REPRODUÇÃO

O Studio Lexus Deta-
lhamento, que iniciou suas 
atividades em Indaiatuba 
em 2019, participará do 
Troféu Frutos de Indaiá 
pela primeira vez neste ano. 
O empresário responsável 
Paulo Anuich, de 39 anos, 
define o empreendimento 
que comanda como uma 
loja de estética automotiva. 
Além de oferecer conforto e 
segurança para os donos dos 
veículos, o empresário tenta 
criar uma boa experiência 
para os clientes. 

A empresa realiza vários 
tratamentos, como a lava-
gem técnica – que consiste 
nos procedimentos de pré-
-lavagem, descontaminação 
química, aplicação de sham-
poo e esfregação. Outro 
serviço é a higienização in-
terna – com limpeza do teto, 
colunas, portas e borrachas, 
além de bancos, console, 
painel, tapetes e carpetes e 

À dir., exemplo de automóvel polido pela Lexus e ao lado, Paulo Anuich, o responsável pela empresa

Evento se consolidou como tradicional em Indaiatuba
A primeira edição do 

evento Frutos de Indaiá 
ocorreu em 2005 e nestes 
quase 17 anos de existência, 
a programação já se tornou 
tradicional na cidade de In-
daiatuba. 

O intuito, desde o come-
ço, era valorizar as melhores 

empresas e profissionais au-
tônomos, para movimentar a 
economia local. 

A cada ano, o evento re-
cebe mais de mil convidados 
e já alcançou prestígio entre 
os moradores. 

O símbolo do Troféu foi 
criado pela artista plástica 

local Ana Maria Vaz, conhe-
cida como Memê. Trata-se 
de uma folha estilizada de 
palmeira, árvore esta que 
em Tupi-Guarani significa 
“Indaiá”. (BG).

de Indaiá é a oportunidade 
de alcançar novos clientes 
e mais ainda de conectar 
pessoas a um novo conceito 

de cuidado com os automó-
veis, porque o empresário 
acredita oferecer mais do 
que um serviço e sim uma 

experiência de conforto para 
quem precisa e gosta dos 
veículos, o que é prioridade 
para o seu setor..
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R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

Equipes Bola de Neve e Comunidade 
Kayrós fazem final do Atletas de Cristo

O Campeonato Atletas de 
Cristo, organizado pelo 
grupo local da cidade 

de Indaiatuba e com apoio e 
respaldo da Associação In-
daiatuba de Futebol Amador, 
entra em sua última semana de 
confrontos, com a Igreja Bola 
de Neve x Comunidade Evan-
gélica Kayrós fazendo a final 
da Série Ouro e Atos 4 x Grupo 
de Jovens JCC na final Série 
Prata. Os jogos acontecem neste 
domingo (24), a partir das 12h, 

no Complexo Morada do Sol.
Para assistir aos jogos das 

finais, a entrada será a doação 
de 1 litro de leite que será 
destinado para entidades da 
cidade que estão ligadas ao 
campeonato, como Projeto Atos 
4, Igreja Batista Jd. Morada do 
Sol, Hangar 7 e Bola de Neve, 
que receberão as doações e com 
a ajuda da assistência social des-
sas igrejas os litros de leite serão 
distribuídos para entidades da 
cidade e famílias carentes.

A competição tem como 
objetivo promover o entreteni-
mento, integração e confraterni-

Competição objetiva promover o entretenimento, a integração e a confraternização entre as igrejas 

DIVULGAÇÃO

Bíblias do Atleta que serão entregues aos jogadores

Na foto de cima, com uniforme cinza, o time da Igreja Bola de Neve. 
De uniforme preto, a Comunidade Evangélica Kayrós

zação entre as igrejas da cidade, 
bem como a evangelização 
através do esporte. Também 
tem como finalidade propor a 
prática da atividade esportiva, 
em especial o futsal, como pre-
venção às drogas e violência, 
divulgando dentro e fora das 
quadras o “Fair play”, famoso 
jogo limpo. 

O campeonato contou com 
um total de 10 equipes, que fo-
ram divididas em dois grupos, 
A e B, com cinco equipes cada, 
que jogaram entre si, classi-
ficando quatro de cada grupo 
para as quartas de final. “Nas 
quartas, os ganhadores vão 
para as semifinais Série Ouro 
e quem perde fica na semifinal 
Série Prata, em seguida os ven-
cedores das semifinais realizam 
finais Série Ouro e Série Prata.”, 
explica o auxiliar do pastor 
Capelão Gerson Luís Vieira 
(líder dos Atletas de Cristo de 
Indaiatuba), Leonardo Reche 
Gomes.

Os quatro jogos das semifi-
nais aconteceram no último do-
mingo (17), com confrontos na 
Série Ouro entre Comunidade 
Evangélica Kayrós 3 X 0 Igreja 
RED, e Bola de Neve (4) 3 X 3 

(2) Batista Jd. Morada do Sol. 
Já na Série Prata: Batista Nova 
Unção (2) 1 X 1 (4) Grupos de 
Jovens JCC e A. D. Madureira 
3 x 6 Atos 4.

Segundo Leonardo, os jogos 
das semifinais foram muito 
emocionantes, com decisões 
por pênaltis. “Realçando o jogo 
Bola de Neve x Batista Jd. Mo-

rada do Sol, que empataram em 
3x3 e foi decidido nos pênaltis. 
O goleiro Guilherme Linhares, 
da Bola de Neve, foi o destaque 
e herói na decisão das penali-
dades”.

*Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.
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Primavera busca 2ª vitória fora de casa

Jogando fora de casa pela 
segunda vez na competi-
ção, o Primavera vai até 

Rio Claro para enfrentar a 
equipe da cidade no domin-
go (24), às 10h. Em 4º lugar 
no Grupo B, com 4 pontos 
somados, o Fantasma busca 
a sua segunda vitória fora 
de seu estádio para subir 
posições na tabela e somar 
pontos na luta pela classi-
ficação. 

Vindo de um empate em 
casa e sem ainda conseguir 
deslanchar no gramado do 
Gigante da Vila, a equipe 
até aqui está 100% quando 

Equipe indaiatubana tem uma vitória 
nos primeiros três jogos e ela foi con-
quistada exatamente fora da cidade

se trata de jogar fora de seus 
domínios. A primeira vitó-
ria veio ainda na 2ª rodada 
da competição, quando o 
Primavera bateu a Lemense 
por 2x1.  

O Rio Claro, por ou-
tro lado, ainda não venceu 
na competição e amarga a 
última posição no grupo, 
somando apenas um ponto, 
conquistado no empate por 
2x2 com o XV de Piracica-
ba, na última rodada. Os dois 
gols do Galo Azul foram 
marcados pelo atacante Fer-
nando, de apenas 21 anos. 
Formado na base do ABC 
(RN), Vitinho, como ficou 
conhecido, também teve 
passagens pelo Santa Cruz 
de Natal (RN) e Palmeira 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Jogadores do Primavera durante a partida contra o São 
Bento de Sorocaba quando tentavam chegar ao ataque

REPRODUÇÃO / PRIMAVERA TV

Memórias do E.C. Primavera

Hoje voltamos 88 anos no tempo, ao EC Primavera de 1934. Nessa época, o Fantasma 
disputava somente amistosos regionais, mas já enfrentávamos equipes tradicionais, 
como Guarani e XV de Piracicaba.

de Goianinha (RN) antes 
de chegar ao Rio Claro, 
em 2021, por empréstimo. 

Segundo dados disponíveis 
no Ogol, Fernando têm 8 
jogos pelo Rio Claro no 

profissional em 2022, sendo 
este os seus dois primeiros 
gols no ano. 

ATUAÇÕES DA ÚLTIMA PARTIDA

Comandado pelo auxiliar-técnico Marinivio, mas ob-
servado de perto pelo técnico Wilson Júnior, que se 
sentou nas cabines de imprensa para acompanhar a 

partida, o Primavera foi a campo seguindo as modifica-
ções da última partida. O time investiu em uma saída 
de bola com três jogadores, os dois zagueiros (Otilo e 
Darlan) e também o lateral João Victor. Thiaguinho, 
que começou o campeonato na lateral subiu para a 
ponta direita. Junto à entrada de Thomaz na lateral 
esquerda, o time teve mais mobilidade e velocidade 

para sair jogando. 

O Primavera foi superior 
ao adversário do início ao 
fim da partida e propôs 
o jogo. Mesmo durante 
os cerca de 25 minutos 
em que estava com um a 
menos, por conta da ex-
pulsão do volante Dhou-
glas, o Fantasma seguiu 
levando perigo à meta da 
equipe de Sorocaba. Foi 
nítida uma evolução física 
no time, que pareceu mais 
solto para correr durante a 
partida.  

O empate por 0x0 acaba ten-
do um gosto amargo justa-
mente porque o clube criou 
oportunidades para marcar, 
com bola no travessão e tudo. 
Fica a impressão de que o 
time deixou de ganhar dois 
pontos, ao invés de ter ga-
rantido um. Em um grupo tão 
parelho e com um time já des-
pontando (Desportivo Brasil), 
a luta pela segunda vaga será 
intensa, cada ponto conta. É 
preciso aproveitar melhor as 
oportunidades na cara do gol.  

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

Fonte: Mais Expressão
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Fase A Grand Prix - de 8 a 12/07
(gêneros: sapateado, jazz, estilo 
livre, danças urbanas e contem-

porâneo)

Melhor bailarino | Prêmio Toshie 
Kobayashi/Só Dança: Federico 

Fleitas - Expressarte (Paraguai) - 
R$ 3 mil

Melhor bailarina | Prêmio Toshie 
Kobayashi/Só Dança: Isabella 

Grecco - Espaço de Arte Simone 
Capucci (Jacareí - SP) - R$ 3 mil

Melhor grupo (Pré/Juvenil): 
Workaholic - Equipe Elite Acro-
dance (Divinópolis - MG) - R$ 1 

mil
Melhor grupo (Adulto/Avançado): 

ID - Avant Scène CIA de Dança 
(Sorocaba - SP) - R$ 4 mil

Melhor coreógrafo: Wesley Puff 
- Studio Arte Dança (Divinópolis - 

MG) - R$ 1 mil
Revelação: Giovana Gifoni - Enge-
nharia da Dança (Santos - SP) - R$ 

500
Fase B Grand Prix - de 13 a 17/07

VEJA QUEM SÃO OS VENCEDORES

REGINALDO AZEVEDO

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

(Bélgica), Cairo Opera Bal-
let (Egito), Canada National 
Ballet School (Canadá) e 
Academy Princess Grace 
(Mônaco), respectivamente.

Além disso, os 12 melho-
res trabalhos – que ganham 
o título de Grand Prix – 
foram contemplados com 
premiações em dinheiro, 
totalizando R$ 25 mil. 

Passo de Arte divulga 
vencedores de 2022

A organização da 29ª 
edição do Passo de 
Arte Grand Prix, 

competição internacional de 
dança que reuniu cerca de 3 
mil bailarinos em Indaiatuba 
no início do mês, anunciou 
os nomes dos vencedores da 
competição.

Todos eles receberão 
premiações em dinheiro e 
bolsas de estudos em reno-
madas escolas de outros paí-
ses (confira abaixo os nomes 
e os reconhecimentos).

Contemplados ganham prêmios em dinheiro e bolsas

Site:
www.passodearte.com.br 
Facebook/Instagram: 

passodearte 
Youtube: passoarte

SERVIÇO

O evento foi realizado 
entre os dias 8 e 17 de julho, 
no Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação e Cul-
tura), e contou com compe-
tidores de vários Estados do 
Brasil e países da América 
Latina.

  A mostra competiti-
va, dividida em duas fases, 
beneficiou bailarinos das 
escolas Ballet Marcia Lago 
(SP), Ello Escola de Dança 
(SP), Instituto Marco de 
Dança (SP) e Ballet Monica 
Luiza (CE) com bolsas de 
estudos internacionais nas 
escolas Mosa Ballet School 

Bailarinos representaram vários Estados brasileiros e também outros países da América Latina

(gêneros: ballet clássico, ballet de 
repertório e danças populares)

Melhor bailarino | Prêmio Toshie 
Kobayashi/Só Dança: João Massei - 
Instituto Marco de Dança (São José 

dos Campos - SP) - R$ 3 mil
Melhor bailarina | Prêmio Toshie 
Kobayashi/Só Dança: Luiza Lisboa 
- Balé Jovem de São Vicente (São 

Vicente - SP) - R$ 3 mil
Melhor grupo (Pré/Juvenil): IAD - 

Lina Penteado (Campinas - SP) - R$ 
1 mil

Melhor grupo (Adulto/Avançado): 
Lapidari CIA de Dança (Praia Grande 

- SP) - R$ 4 mil
Melhor coreógrafo: Junior de Souza 
- Ballet Thatiana Orithe (São Paulo - 

SP) R$ 1 mil
Revelação: Sofia Yamazaki - Lapidari 

CIA de Dança (Praia Grande - SP) 
R$ 500

Bolsas de estudos
Mosa Ballet School (Bélgica) 

2023/2024: Wendel Teles - Ballet 

Marcia Lago (SP)
Cairo Opera Ballet (Egito): Anna 

Giulia Toffoli - Ello Escola de 
Dança (SP)

Canada National Ballet School 
(Canadá): João Massei - Instituto 

Marco de Dança (SP)
Academy Princess Grace (Mô-
naco): Ruan Santiago - Ballet 

Monica Luiza (CE)

Bolsas de estudos de curto 
período 

Serão cumpridas na Academy 
Princess Grace (Mônaco)

Marilia Paixão – Ballet Vortice 
(MG)

Giovana Niquerito Chauar – Shei-
la’s Ballet (SP)

Sophia Heringer – Ballet e Classe 
(MG)

Laura França Portassio – (SP)
Isadora Sandrini Soares – Cena-

rium Escola de Dança (SC)
Amabile Guidotti – Lapidari CIA 

de Dança (SP)
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Romance é gênero predominante entre as mulheres
O presidente da plata-

forma Clube dos Autores, 
Ricardo Almeida, disse que 
o gênero mais publicado atu-
almente entre as mulheres é o 
romance (21%), seguido de 
religião (6%), poesia (5%), 
infanto juvenil (4%) e didáti-
cos (4%).

Na editora paulistana Tra-
çado Editorial, fundada por 
uma mulher – a jornalista Be-

atriz Santos – os três projetos 
já lançados foram escritos por 
mulheres. Além disso, entre as 
autoras estão mulheres negras 
e com deficiência, o que refor-
ça também a importância da 
diversidade de vozes.

Outro aspecto interessante 
é o salto de mulheres indica-
das ao Nobel de Literatura 
e ainda ao Prêmio Jabuti: 
enquanto na primeira edição 

Escritoras estão sendo 
mais publicadas hoje

As mulheres da foto são 
algumas das escritoras 
mais influentes da lite-

ratura brasileira e mundial, res-
pectivamente a inglesa Virgínia 
Woolf, as brasileiras Carolina 
Maria de Jesus e Raquel de 
Queiroz, a ucraniana – criada 
no Brasil – Clarice Lispector e 
a francesa Simone de Beauvoir. 
Felizmente, apesar da genia-
lidade peculiar de cada uma, 
atualmente estão longe de ser 
as únicas a ter sucesso na arte 
de escrever. 

A plataforma digital de auto 
publicação Clube dos Autores 
constatou, em uma pesquisa, 
que o número de publicações 

É o que revela levantamento do Clube de Autores, que 
comparou publicações de 2019 com as deste ano

Da esq. para a dir., Virgínia Woolf, Carolina Maria de Jesus, 
Raquel de Queiroz, Clarice Lispector e Simone de Beauvoir

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM NOSSO 
PORTAL WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O TELEFONE PRETO
Lançamento - Suspense - Classificação 16 anos - 103 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (21) a Quarta (27): 19h30
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (21) a Quarta (27): 16h10 / 21h50
...............................................................................................................................................
PLUFT: O FANTASMINHA
Lançamento - Aventura / Comédia - Classificação Livre - 88 minutos
3D - NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (21) a Quarta (27): 14h35
CONVENCIONAL - NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 13h40 / 15h25
Polo Shopping
Quinta (21) a Quarta (27): 17h15
................................................................................................................................................
LOLA E SEUS IRMÃOS
“Sessão Lumière”* - Comédia Dramática - Classificação 14 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Somente Quinta (21): 19h30 [VIP] - *Para “Sessão Lumière”, ingresso único R$ 
12,00 para todos!
...............................................................................................................................................
MÁ SORTE NO SEXO OU PORNÔ ACIDENTAL
Reprise “Assista Mulheres”* - Comédia - Classificação 18 anos - 106 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (23): 13h20 - *Para “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 
para todos!
................................................................................................................................................
E L V I S
2ª semana - Drama Biográfico - Classificação 14 anos - 159 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 16h50 [TC] / 20h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (21): 15h40 [VIP]
Sexta (22) a Quarta (27): 15h40 [VIP] / 19h00 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 14h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (21) a Quarta (27): 19h55
...............................................................................................................................................
THOR: AMOR E TROVÃO
3ª semana - Aventura / Ficção - Classificação 12 anos - 119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 21h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 16h00 / 18h40
Polo Shopping - atenção especial ao horário desta versão no Polo Shopping
Quinta (21) a Sábado (23), Segunda (25), Terça (26) e 
Quarta (27): 14h00 / 16h45 / 18h30 / 21h15
Domingo (24): 13h30 / 18h30 / 21h15
................................................................................................................................................
MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU
4ª semana - Animação / Comédia - Classificação livre - 87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 14h25 [TC] / 17h30 / 19h45
Polo Shopping - atenção especial ao horário desta versão no Polo Shopping
Quinta (21) a Sábado (23), Segunda (25), Terça (26) e 
Quarta (27): 13h35 / 15h10 / 17h50 / 20h25
Domingo (24): 15h10 / 17h50 / 20h25
...............................................................................................................................................
TOP GUN: MAVERICK
9ª semana - Aventura / Ação - Classificação 12 anos - 131 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (21) a Quarta (27): 20h50 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (21) a Quarta (27): 18h05 [TC]

literárias femininas foi de 34% 
do total de obras publicadas em 
2019 para 44% em abril deste 
ano. A Câmara Brasileira do 
Livro confirma que não somen-
te elas estão publicando mais, 
como também conquistando 
grandes premiações. 

Prova disso foi a escritora 
paraense Monique Malcher, que 
venceu o prêmio Jabuti – o mais 
prestigiado no meio literário 
brasileiro – na categoria Conto 
com o livro “Flor de Gume”, na 
edição deste ano. 

O presidente da Câmara Bra-
sileira do Livro, Victor Tavares, 
afirmou que historicamente a 
sociedade foi construída por 
um sistema patriarcal, por isso 
a participação masculina é do-
minante. “Isso está mudando 

gradualmente”, disse ele. 
Um caso importante a ser 

relembrado é o da escritora e 
poeta Emily Dickinson, que 
teve sua trajetória contada no 
filme “Além das palavras”: por 
viver no final do século XIX e 
não ser casada, infelizmente não 
obteve apoio ou estímulo para 
ser publicada à época, sendo que 
a maioria de seus poemas foi a 
público após sua morte. 

Aliás, o título original em 
inglês revela muito mais sobre 
o machismo e sofrimento en-
frentados. “A Quiet Passion” 
significa em tradução literal 
“uma paixão silenciosa”, que 
demonstra o quanto sua arte da 
escrita foi obrigada a submeter-
-se ao silenciamento, à opressão. 

do concurso brasileiro em 
1963 apenas uma mulher foi 
escolhida, na última edição, 
realizada agora em 2021, dez 
autoras foram condecoradas. 

Ainda há um longo ca-
minho a percorrer para que 
as mulheres ocupem suas 
posições de direito em todas 
as áreas da sociedade. Porém, 
todo avanço merece ser come-
morado. (BG).



Enrico, Pedro, Joaquim e Isis da 1ª Etapa A (Unidade I), 
posando para foto na rede da Unidade II.

Alunos dos 9º Anos em apresentação de contos literários 
com a professora Evelin.

Mirella do 1º Ano da Unidade II com a professora Marli 
da 2ª Etapa.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO 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!

Quem apaga velinhas hoje é o Felipe da Tamandaré 
Tintas, que recebeu um Bolo da Madre, mimo 
do Jornal Mais Expressão. Na foto com o amigo 
Douglas, que também fará aniversário no próximo 
dia 29. Parabéns, felicidades sempre!

Quem aniversariou no último dia 13 foi a Neli do 
Bolo da Madre, que recebeu uma linda orquídea 
da Recanto das Flores, mimo do Jornal Mais 
Expressão. Desejamos felicidades sempre e que 
Deus a abençoe plenamente.

Equipe da Candel recebendo um Bolo da Madre, 
carinho do Jornal Mais Expressão.

Fabiany do Jornal Mais Expressão, entregando 
um Bolo da Madre ao nosso cliente Gustavo da 
G2, que aniversariou no último dia 14. Parabéns, 
felicidades sempre!

A Feira de Malha está acontecendo no Shopping 13 de 
Maio e você não pode deixar de conferir as novidades 
e tendências da moda, e tudo com excelente preço.A 
Feira vai até o dia 24,corra!

Adelaide Decorações

Feira de Malha

Colégio Meta



Nossos clientes e amigos Ana Paula e Japão da 
Personalle Atêlier Marcenaria,  comemoraram 23 anos 
de casamento, construiram uma família baseada no 
amor, fidelidade e cumplicidade. Um casal nota 1000, 
desejamos muitas felicidades e que Deus abençoe!

A23A23SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2022

O pequeno príncipe Miguel Faustino Nunes Leal dos 
Santos, completou 01 aninho de vida no último dia 17 
de julho, seu pai Christian Fausttino, sua mãe Geovana 
Nunes Leal Sousa, seus familiares e nós do Mais 
Expressão desejamos muitas felicidades, saúde e que 
o papai do céu abençoe sempre sua vida!

Nosso cliente e amigo Dr. José Ricardo da Bergamo&Rios Barbosa, com a família no aniversário de 65 anos do 
Indaiatuba Clube, que aconteceu no último dia 09 de Julho!

Marcelo e Rochelle da League Sports Bar , receberam um 
delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia para o café da 
tarde. E vamos aproveitar a foto para dar boas vindas a 
este casal maravilhoso e desejar parabéns pelo sucesso da 
League. Sejam muito bem vindos!

Joyce da Prime Yoga Indaiatuba, loja especializada em 
malhas pós cirúrgicas em cintas modeladoras, também 
recebeu um carinho do Mais Expressão,  um delicioso 
bolo da Doce Sabor Bolos & Cia!

Beto da X-5 Motors recebeu esta semana um carinho do 
Mais Expressão,  um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos 
& Cia para o café da tarde!

Simão Veículos inaugurou sua loja em fevereiro, para 
melhor atender seus clientes. Vale a pena conhecer o 
espaço. A loja fica na R. Alcides Batista de Campos, 
43 - Fone: (19) 99601-7054

Samila nossa cliente, recebendo um lindo arranjo da 
Recanto das Flores, em comemoração da inauguração 
da Saly Store. Um mini mercado que funciona 24hs 
atendendo condomínios, postos de gasolina e clientes em 
geral. Acesse www.salystore.com.br e faça suas compras 
com facilidade e comodidade. Sucesso!
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Negócios && Classificados
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CA10279 - AT 150 m² AC 150 m² - CONDOMINÍO JARDIM 
DO IMPERIO -  VILA PARATY - SOBRADO 03 suítes com ar 
condicionado, sala de TV e sala de estar com pé direito alto, 
lavabo,  cozinha planejada, fogão por indução, micro-ondas, 
forno, área gourmet, dispensa, lavanderia,  garagem para 03 
autos sendo 01 coberta,  boiler. Condomínio com portaria 
24 horas e área de lazer. R$ 1.170.000,00. CORRETORA 
VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA10247 - AT 200 m² AC 136 m² - RESIDENCIAL GRAN 
RESERVE -  03 dormitórios sendo 01 suíte Master com 
Closet , Banheiro com cuba e Ducha Dupla,  Sala de estar/ 
jantar, cozinha planejada, Área Gourmet planejada, Pre-
paração para ar Condicionado, WC social, Lavabo, Área  
de Serviço com Entrada Independente, Quintal com Jar-
dim, Garagem para 03 Autos sendo 01 Coberta,  Prepa-
ração para Aquecimento Solar. Condomínio  com Área de 
Lazer Completa, Trilhas para Caminhada, Piscina Adulto 
e Infantil, Espaço Gourmet Playground  e Salão de Festa  
Portaria com Segurança 24 horas . R$ 958.000.00. COR-
RETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-
0636.

CA10283 - Excelente oportunidade mobiliada no Residencial 
Dona Maria José - Casa térrea - AT.300m², AC. 176m² - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar com sofás e mesa de 
centro, sala de jantar com pé direito de 4.5m, com mesa e 8 
cadeiras, lavabo, cozinha com chopeira profissional, ilha em 
granito com 8 banquetas, área gourmet com churrasqueira mo-
derna, piscina com cascata, iluminação com led e aquecimento 
solar, área de serviço e garagem para 4 carros. Preparação 
para ar condicionado nos quartos e nas salas, fechadura 
eletrônica. Imóvel impecável, decoração e mobiliário de alto 
padrão e muito bom gosto. R$ 1.590.000,00. CORRETORA 
SONIA – CRECI: 244869 – TEL: (19) 98989-9575.

AP05585 - AU 116 m² - APARTAMENTO TODO MOBILIA-
DO - CIDADE NOVA- INDAIATUBA/ SP - 03 suítes, ampla 
sala, varanda gourmet, cozinha, área de serviço, lavabo, 2 
vagas de garagem cobertas. Todos os cômodos com móveis 
planejados e mobiliado. O condomínio conta com salão de 
festas adulto e infantil, brinquedoteca, playground, salão de 
jogos, fitness, praça boulevard, mini quadra poliesportiva, 
espaço grill com área de convívio, sauna, piscinas adulto e 
infantil. Ótima localização, próximo ao centro de Indaiatuba 
em um dos melhores bairros da cidade. Localizado próximo 
ao supermercado Pão de Açúcar, hortifruti, farmácia, hospi-
tal, cafés, bares, restaurantes e escolas. R$ 1.150.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 
98512-9291.

CA09213 - CONDOMINIO MARIA DULCE - Sobrado - AT. 
300 m², AU. 218,5m² - 04 Dormitórios sendo 02  suítes todas 
com veneziana automáticas, toda preparada para ar condi-
cionado, aquecimento solar instalado e funcionando, toda 
ela em porcelanato tanto dentro como fora, pele de vidro na 
fachada com o pé direito duplo, piscina com cascata, toda 
rebaixada em gesso e trabalho em saca, iluminação em 
led , área construída sendo 11,20 de  piscina, armários no 
closet, área gourmet, cozinha, todos os banheiros com Box 
instalados e espelhos,04 vagas de garagem,02 cobertas e 
02 descobertas, placas solares e aquecimento de boiler ins-
talados, R$ 2.345.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI: 
212063- TEL(19) 99600-1290.

CA08964 - JARDIM ESPLANADA - AT. 360 m² AC. 250 m² - 4 
dormitórios (3 suítes) sendo 1 com closet, sala de jantar, sala de 
estar e cozinha integrados, lavanderia, despensa, lavabo, área 
gourmet, piscina e garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. R$ 
1.180.000,00. CORRETORA SONIA – CRECI: 244869 – TEL: 
(19) 98989-9575.

CA10289 - AT.75m² AC.70m² - JARDIM PAULISTA - 
02 dormitórios, sala, (pé direito 04mts) cozinha con-
ceito aberto, wc, lavanderia, garagem, portão ele-
trônico. R$ 320.000,00. CORRETOR VANDERSON 
– CRECI: 220489 – TEL: (19) 97113-4484.

CA10236 - AT 250  m² AC 211 m² -  SOBRADO EM 
CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL VIENA - 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, 
cozinha, área de serviço, área gourmet com chur-
rasqueira, lavabo, sala de jogos, piscina com cas-
cata e iluminação, 2 vagas de garagem cobertas 
e 2 vagas descoberto. Aquecimento solar nos dois 
chuveiros, e nas duas pias da cozinha, móveis pla-
nejados em todos os cômodos. Condomínio com 
área de lazer completa, piscina, quadra, academia, 
playground, churrasqueira, quadra poliesportiva. R$ 

1.350.000,00. CORRETOR EMERSON – CRE-
CI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10228 - AT 175m² AC 165m² - LINDO SOBRA-
DO  EM CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL VISTA 
VERDE - 3 dormitórios com varanda , sendo 01 
suíte com closet,  sala estar e jantar, lavabo, co-
zinha com cooktop, forno elétrico e coifa, área 
de serviço, varanda gourmet com churrasqueira, 
ventilador de teto, banheiro externo, 03 vagas de 
garagem, sendo 01 coberta, spa.  Todos os quar-
tos com ar condicionado, todos os cômodos com 
móveis planejados. Área de lazer do condomínio: 
quiosque com churrasqueira; quadra poliesporti-
va; playground, salão de festas e área Verde. R$ 
850.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 
224016 – TEL: (11) 98512-9291.

TE06669 - JARDIM DOS COLIBRIS - TERRENO 
COMERCIAL - AT 150m² - ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO. R$ 201.500,00. CORRETORA FABIANA 
– CRECI: 240649 – TEL (19) 97416-3783.

TE06670-  JARDIM ESPLANADA II - AT. 
300m²  - TERRENO RESISDENCIAL 12x25. R$ 
350.000,00. CORRETOR JOÃO VICENTE – 
CRECI: 99221 – TEL (19) 97409-2113

AP05580 - AU 59 m² - VILLAGIO DE AZALÉIA 
- 03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, la-
vanderia, 01 vaga. Condomínio com portaria 
24 horas, churrasqueira e salão de festas. R$ 
280.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 
123124 – TEL: (19) 99712-0636.

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.
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$382 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$ 480 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.
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. 
CA355 – JD. BOM PRINCIPIO – R$583 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
com armários, banheiro social, lavanderia coberta e garagem coberta para 2 carros.
CA332 – VILA SUIÇA - R$1.180.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 3 suítes 1 com closet, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, dispensa, garagem para 4 carros. Possui piscina e churrasqueira.
CA333 – JARDIM DO VALE – R$480 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha com armários, lavanderia, 
garagem para 2 carros, churrasqueira e edícula.
CA334 – JARDIM VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 2 
carros, churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Todos os cômodos com armários planejados.

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.
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. 
AP501 – VILA ALMEIDA – R$890 MIL - 3 dormitórios com armários sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha 
2 ambientes com armários, copa, lavanderia, varanda e vaga de garagem para 2 carros.

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 car -
ro até R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m² 
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                  
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor da 
venda sob consulta.      
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m². 
TE24 – MIRIM – R$5.980.000,00 - 46.000 m².                                                                
TE25 – JD. NOVA VENEZA – R$212 MIL – 150 m². 
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. 
TE29 – JD. MONTE CARLO – R$255 MIL – Terreno comercial com 150 m².                                                         
TE17 – JD. MONTE CARLO – R$ 245 MIL – 150 m².

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de 
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo 
outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozinha ameri-
cana, 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. 
CH722 – RECANTO CAMPESTRE VIRACOPOS – R$425 MIL - Chácara com 1 dormitório, cozinha e 
banheiro. Possui pomar.

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

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$1.550,00 – 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. 
PQ. RESIDENCIAL INDAIÁ – R$1.300,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social 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. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$900,00 – Área 60 m², mezanino e wc.

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 32583 - Apartamento Jardim Bela Vista - 2 dorm, 
sala, coz, 2 banheiro, 1 suíte, área de serviço - R$1.650,00 
+ IPTU

3 ref site 7688 - Casa Jardim Eldorado - 3 dorm, sala, cozi-
nha, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço - R$ 2.300 + IPTU

7 Ref site 32589- Casa  Jardim Morada do Sol - 4 dorm, 2 
banheiros, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 400.000,00

8 ref site 32578 - Casa Jardim Portal do Sol - 3 dorm , 3 ba-
nheiros, 1 suítes, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
410.000,00

4 ref site 32520 - Apartamento Jardim Barcelona - 3 dorm, 
sala,2 banheiros, 1 suíte, coz, área de serviço e garagem R$ 
1.980 + Cond + IPTU

5 ref site 7428 - Apartamento Centro - 2 dorm, coz, 2 banhei-
ros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 2.500,00 + Cond 
+ IPTU

2 ref site 32576- Casa Jardim Adriana - 1 dorm , sala , coz , 
banheiro  R$ 1.200 + IPTU

10 ref site 32579 - Terreno Residencial Vila Homero - Lote de 
560,00 m² - R$ 490.000,00

11 ref site 32587 - Apartamento Jardim Rossignatti - 3 dorm, coz, 
sala, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 690.000,00

12 ref site 32595 - Apartamento Jardim Nova Indaiá - 3 dorm, 
coz, sala, banheiro, área serviço e garagem - R$ 430.000,00

9 ref site 32582 - Terreno Vila Flora - Salto - Lote de 242 m² 
residencial - R$ 180.000,00

1 ref site 32574- Casa Jardim Morada do Sol- 3 dorm , sala, 
coz, 2 banheiros, área de serviço R$ 2.000,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Vene-
za, 3 dms., fino aca-
bamento, aceita-se fi-
nanciamento. Cleyton 
Seguro Imóveis: (11) 
97416-4744 (WhatsA-
pp). R$ 700 mil. 
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC so-
cial, cômodos grande, 
lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e uma 
vaga coberta e está 
no valor de 270 mil 
19-99762-7708
Vende-se casa no 
Jardim Monte Carlo: 
em Indaiatuba. Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha no estilo 
americano, WC social, 
lavanderia coberta, 
grande quintal, va-
gas para dois carros, 
terreno de 150 me-
tros quadrados e está 
no valor de 380 mil.
(19)99762-7708.
Vende-se casa no 
Jardim Colibris: em 
Indaiatuba. Casa com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social, 
lavanderia coberta, 
pequeno quintal, ga-
ragem para 2 carros 
coberta com portão 
eletrônico, documen-
tação ok e está no va-
lor de 350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já Lo-
cado por: R$4 mil Pré-
dio residencial próxi-
mo ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 4 
imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m².Óti-
mo local. Valor R$830 
mil. Tratar (19)98817-
5312 WhatsApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 car-
ros, edícula no fundo 
com 3 cômodos e 1 
banheiro, terreno de 
250m² área construída 
201m² Valor R$ 330 
mil (negócio com uma 
grande oportunidade) 
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG . 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
550.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
98369. (019)9948-
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embu-

Vende-se sítio na 
cidade 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 cor-
ra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bom-
ba – luz, a 12km do 
centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaia-
tuba 19.9.9762-7997 

 
Condomínio Hori-
zontown: Vendo ter-
reno com 450m², acei-
ta permuta contato 
(13) 99712-3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: locali-
zado no Condomínio 
London Park. Exce-
lente topografia, Sol 
da manhã, Energia 
Subterrânea, Salão 
de festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 mil. 
Contato (19) 9 9744-
4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfiro 
a dívida liberação para 
construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topogra-
fia. Doc ok c/ escri-
tura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 
3875-2860
Vendo lote 450m²: 
Vila suiça, plano, rua 
tranquila e segura, 
boa localização.  R$ 
585.110.00 Á VIS-
TA - DOCUMENTOS 
EM ORDEM.    19 
97412.0317 - CRECI 
64690

 
Strada adventure 
special: fabricação 
argentina, foi fabri-
cada somente 100 
unidades completa. 
Ar-condicionado, di-
reção elétrica, motor 

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$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 corra! 
Vendo apartemento: 
Jardim Morumbi. Valor 
R$ 155.000,00 - con-
tato (19) 9 9174-4469 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis :  com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground, incluso cond. 
+ IPTU +água.Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
 Apartamento Mobili-
ádo: com 3 quartos = 
1 suíte por R$3.800,00  
(19) 9 8922-9687
Kitnet no jardim pau-
lista: R$950,00/mês  
(19) 9 8922-9687
A p a r t a m e n t o :  2 
Dórmitorios Jardim 
Morada do Sol por 
R$1.100,00/mês  (19) 
9 8922-9687
Apartamento com 
2 dormi tór ios  por 
R$1.500,00/mês  (19) 
9 8922-9687
Apartamento com 2 
dormitórios sendo 1 
suite por R$1.800,00/
mês  (19) 9 8922-9687

 
SALA LOCAÇÃO 
DEFINITIVA Edifício 
Ambassador: Aluguel 
R$ 800,00 / Condo-
mínio + IPTU + CPFL 
R$540,00 CELINAI-
DE GARCIA - CRECI 
214763-F
Salas comerciais lo-
cação: Ao lado do 
Shopp ing  Parque 
Mall. Valores R$ 1.100 
ou R$ 1.300 , incluso 
IPTU, Internet, Seguro 
fiança (fiador) . Tratar 
(19) 9 7405-1651
Sala comercia l no 
centro de Indaiatuba 
por R$1.000,00/mês  
(19) 9 8922-9687

 
Vende-se área para 
loteamento entre Mon-
te Mor e Capivari, são 
6 alqueires e está no 
valor de 900 mil. Con-
tato (19) 99762-7708.

tidos. Ar-condiciona-
dos. Cozinha planeja-
da, área goumert co-
berta, garagem idem. 
Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 Dormi-
tórios à venda por 
R$ 310.000 -- (19) 9 
8922-9687 
OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 dormi-
tórios à venda por 
R$395.000,00 ou lo-
cação por R$2.300,00 
--(19) 9 8922-9687
OPORTUNIDADE: 
Casa com 3 dormi-
tór ios  em Inda ia-
tuba à venda por 
R$300.000,00 -- (19) 
9 8922-9687
OPORTUNIDADE: 
casa com 2 dormi-
tórios à venda por 
R$295.000,00 -- (19) 
9 8922-9687
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e 
wc nos fundos + salão 
comercial na frente 
em lote de 250² imper-
dível! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!
J a r d i m  V e n e z a : 
casa com 02 dormi-
tórios à venda por R$ 
395.000,00 ou loca-
ção por R$ 2.300,00. 
Contato (19) 9 8922-
9687
Vendo casa: casa 
com 03 dormitórios 
em Indaiatuba à ven-
da por R$300.000,00. 
Contato (19) 98922-
9687.
Vendo casa: casa 
c o m  0 2  d o r m i t ó -
r ios  à  venda  por 
R$295.000,00. Con-
tato (19) 98922-9687.
Vendo casa: casa 
com 04 dormitórios 
em Indaiatuba à ven-
da 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.
Casa linda a ven-
da - Jardim Piemonte 
quadra J - 04, 180 
metros de construção, 
3 quartos e escritório, 
amplo espaço de la-
zer. R$1.230,00 con-
tato (19) 97419-2559.

 
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 Cos-
ta e Silva: 03 dormi. 

Sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 3 carros. 
E edícula nos fun-
dos 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, despensa, 
lavanderia, área para 
churrasqueira cober-
ta e WC, 2 canis, 4 
vagas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299
Casa com 2 Dormitó-
rios = 1 suíte em Salto 
por R$1.500,00/mês  
(19) 9 8922-9687
Casa com 2 quar-
tos =  1 suí te por 
R$2.300,00/mês  (19) 
9 8922-9687
Casa com 3 quartos 
dentro de condomínio 
por R$3.500,00/mês  
(19) 9 8922-9687
 Casa no Park real 
com 3 quartos = 1 
suíte por R$4.000,00  
(19) 9 8922-9687

 
Apartamento reserva 
Vista Verde:12.º se-
gundo andar, 3 dorm. 
(1 suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. (13) 
99712-3768
Vende ou troco - 
Apartamento em São 
Paulo no 11º andar, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha com moveis 
planejado, lavanderia, 
porcelanato, condo-
mínio com piscina, 
quadra de futebol, 
playground. Locali-
zadono bairro santa 
cantarina e vila mas-
cote, com ótima lo-
calização comercial 
próximo ao metro. 
Valor R$ 300.000,00 
aceito proposta, para 
mais informações tra-
tar com Sergio (11) 
94914-5586 
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bos-
que: proximo à aveni-
da Conceição, 1 dorm. 
com ar codiciona-
do,armários na cozi-
nha e banheiro, eleva-
dor, vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Direto 
com proprietário, fone 
(19) 99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: 
proximo ao chafariz, 
em edificio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varan-
da envidraçada, saca-
da, armários planeja-
dos, ar condicionado, 
2 garagens cobertas. 
R$ 860.000,00 dire-
to com proprietário. 
FONE:19 - 99715-
7511
Vendo apartamento 
no Rio de Janeiro: 
bairro de Laranjei-
ras, tranquilo e in-
devassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Con-
tato (019)996467104.

2.0 turbinado, aspi-
rado, 4x4 automática 
e mecânica, vidros e 
retrovisores elétricos, 
painel digital, som (tv, 
gps, internet, caça 
radar, dvd e cd), teto 
solar, vidro traseiro 
manual, capota ma-
rítima, dois stepes e 
caçamba carpetada. 
Motor chevolet. Ano 
2018. Francisco (19) 
98850-5463

 
Vende-se 4 rodas 
originais: do Fox no-
vas na caixa com ca-
lotas 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, 
conan, 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 jan-
tar de madeira antiga 
com espelho grande 
no armario, e mesa 
com 6 cadeiras al-
mofadada e tampa 
de vidro, otimo preço 
preciso desocupar o 
espaço Contato:  19 
996978484

 
Oportunidade para 
Moça e Rapaz: acima 
de 18 anos trabalho 
em casa manual ou 
home office, salario R$ 
1.800,00. Liberação 
de FGTS. Contato (11) 
98249-6899
Oportunidade: Em-
préstimo no cartão 
ou boleto, aumento 
seu score, liberação 
de FGTS, limpo seu 
nome do SPC e Se-
rasa  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 moto-
rista particular com o 
seu carro, saiu a noite 
bebeu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informa-
ções: (19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e ido-
sos, e baba contato 
(19) 98976-3352 Fa-
tima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para tra-
balho como: Pedreiro, 
encanador, jardinagem, 
eletricista, formado pelo 
Senai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma reven-
dedora 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. IVO RODRIGUES 
BARBOSA com 82 
anos, Divorciado, 
sendo filho de FELIPE 
PEREIRA SANTOS e 
LEODORA PEREIRA 
BISPO. Deixou os 
filhos: MEIRE, SOLI-
VALDO, ADELSON, 
ADERICO, EDEL-
SON, ROSIMARA, 
CLAUDIA, CARLA 
(Maiores), ANSELMO 
(Fal). Falecido (a) 
em: 27/06/2022, e se-
pultado (a) no Cemit. 
Mun. Jardim do Éden, 
em Salto- SP aos 
28/06/2022.

2. ROSA MARIA DE 
MATOS MOTA com 
62 anos , Casado 
(a) com JOSE BRI-
GUENTI DA MOTA 
sendo filho(a) de 
GERALDO JOSÉ 
MATOS e ALZERIA 
DE MOURA MATOS. 
deixa filho(s): DAWI-
SON 40, WEDER-
SON 35, Falecido em: 
12/07/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/07/2022.

3. NEUSA DE OLI-
VEIRA WOLF com 
84 anos , Era Viú-
vo(a) de CLOVIS 
WOLF sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO PI-
RES DE OLIVEIRA 
e ANNA MOYSES 
DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): LUIZ, MARI-
SA, EDNÉIA (MAIO-
RES), Falecido em: 
12/07/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/07/2022.

4. IZABEL GALE-
GO GORDIANO 
com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de MIGUEL 
GARDIANO sendo 
filho(a) de JOSÉ GA-
LEGO e DOLORES 
RAMIRES. deixa fi-
lho(s): CÉLIA, MARLI 

(MAIORES), Falecido 
em: 12/07/2022, e se-
pultado(a) no MUNI-
CIPAL DE ITÚ SP aos 
13/07/2022.

5. ROQUE ANTONIO 
DOS SANTOS com 
74 anos , Casado (a) 
com MARIA MARTINS 
DOS SANTOS sendo 
filho(a) de MANOEL 
ANTONIO DOS SAN-
TOS e MARIA JOVEN-
TINA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): ANA 
MARIA 42, Falecido 
em: 12/07/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/07/2022.

6. PROPERCIO FRAN-
CISCO DOS SANTOS 
com 89 anos , Era Vi-
úvo(a) de ERONDINA 
BARROS DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de 
ALBINA FERREIRA 
DOS SANTOS. deixa 
filho(s): VILMA, VERA, 
EUNICE (MAIORES) 
JAIME(FAL), Faleci-
do em: 12/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/07/2022.

7. OLGA PAPA BRU-
NHOLLI com 94 anos 
, Era Viúvo(a) de PAU-
LO BRUNHOLLI sen-
do filho(a) de PEDRO 
PAPA e BARBARA 
LOREDO. deixa fi-
lho(s): HELIO,TEREZI-
NHA (Maiores), PAU-
LO (FAL), Falecido 
em: 12/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/07/2022.

8. MARIA DO CAR-
MO CARVALHO IMS 
com 76 anos , Casado 
(a) com LENCI ALDO 
IMS sendo filho(a) de 
JOAO DE CARVALHO 
e MARIA DE MORA-
ES CARVALHO. dei-
xa filho(s): MARILSA, 
LILIAN, PRISCILLA. 

(MAIORES), Falecido 
em: 13/07/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 13/07/2022.

9. ABEL RODRIGUES 
DE OLIVEIRA com 
86 anos , Casado (a) 
com ADAIR DA PE-
NHA CRUZ DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) 
de JARDELINO RO-
DRIGUES DE OLIVEI-
RA e ELIZA BATISTA 
VIEIRA. deixa filho(s): 
ROSELI 49., Faleci-
do em: 13/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/07/2022. 
10. MARINA VIEI-
RA RICETTO com 87 
anos , Era Viúvo(a) de 
FRANCISCO RICET-
TO sendo filho(a) de 
JOAQUIM VIEIRA e 
AMANTINA DE CAM-
POS. deixa filho(s): 
RITA, EDSON (MAIO-
RES), Falecido em: 
13/07/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 14/07/2022.

11. MOACIR PROEN-
ÇA SANTOS com 55 
anos , Divorciado (a),  
sendo filho(a) de JOSE 
FRANCISCO DOS 
SANTOS e LEONOR 
DE PROENÇA SAN-
TOS. deixa filho(s): 
ALINE, AMANDA, 
ANDERSON. (MAIO-
RES), Falecido em: 
13/07/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
14/07/2022.

12. MASSUMI KAKIYA 
com 85 anos , Casado 
(a) com NOBUHARU 
KAKIYA sendo filho(a) 
de MASSAO YO e 
FUSSA YO. deixa fi-
lho(s): ELENIZA,RO-
GERIO (MAIORES) , 
NELLY, RODRIGUES 
(Falecidos), Falecido 
em: 13/07/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 

14/07/2022.

13. ANTONIA APARE-
CIDA DE OLIVEIRA 
FELIX com 80 anos , 
Era Viúvo(a) de PE-
DRO FELIX sendo fi-
lho(a) de BENEDITO 
CEZARIO DE OLIVEI-
RA e BENEDITA MA-
TIAS FRANÇA. deixa 
filho(s): ALAIR, ANAIR, 
AUREA,ANGELICA, 
ANGELA E ADRIANO 
(MAIORES) ROSAN-
GELA E ADILSON 
(Falecidos), Falecido 
em: 14/07/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
14/07/2022.

14. ELIZA TASSO 
TAMBORIM com 95 
anos , Era Viúvo(a) 
de DOMINGOS TAM-
BORIM sendo filho(a) 
de JOSÉ TASSO e 
MARCELINA SAN-
CHES. deixa filho(s): 
RODOLFO , MIGUEL 
(MAIORES), Faleci-
do em: 14/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/07/2022.

15. ZENAIDE DA SIL-
VA com 47 anos , Era 
Divorciado(a), sendo 
filho(a) de THOMAZ 
DA SILVA e MARIA DE 
LOURDES DA SILVA. 
deixa filho(s): THAIS, 
TIAGO, CARLOS 
(MAIORES), Falecido 
em: 14/07/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
15/07/2022.

16. CYRO AN-
TONIO GALLAO com 
82 anos , Casado (a) 
com NELZA PETRECA 
GALLÃO sendo filho(a) 
de JOSE GALLAO e 
DOSOLINA BERTOC-
CO GALLAO. deixa 
filho(s): CYRO , NEL-
CY, CESAR, CELSO, 
EVANDRO, NURIA 
(MAIORES), Faleci-
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do em: 15/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/07/2022.

17. AYRTON JOSÉ 
MÓRA com 86 anos , 
Casado (a) com ADE-
LINA CLAUSS MÓRA 
sendo filho(a) de TER-
CILIO MÓRA e CA-
THARINA STIFTER. 
deixa filho(s): MARIA 
, LENITA (MAIO-
RES), NELSON (FAL), 
ADRIANO (FAL), Fale-
cido em: 15/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/07/2022.

18. DIJALMA ALVES 
CAMELO com 87 anos 
, Era Viúvo(a) de MA-
RIA EUNICE CAME-
LO sendo filho(a) de 
FRANCISCO CAMELO 
FILHO e ANTONIA AL-
VES CAMELO.deixa 
filho(s): MARIA, MARI-
NICE (MAIORES), Fa-
lecido em: 15/07/2022, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 16/07/2022.

19. YOSHINORI TO-
RIY com 86 anos , Ca-
sado (a) com CHIEKO 
OZASA TORIY sendo 
filho(a) de TOMIO TO-
RIY e MOTO TORIY. 
deixa filho(s): YORI-
KO,NORIYUKI,NEU-
ZA,REGINA (MAIO-
RES), Falecido em: 
15/07/2022, e sepulta-

do(a) no CANDELARIA 
aos 16/07/2022.

20. ZORAIDE MA-
RETTI CHADI com 94 
anos , Era Viúvo(a) de 
JORGE CHADI sendo 
filho(a) de GUERINO 
MARETTI e MARIA 
VALVERDE. deixa fi-
lho(s): SONIA, AZIZ, 
RICARDO (MAIORES) 
JORGE (FAL), Faleci-
do em: 16/07/2022, e 
sepultado(a) no CEM  
ALEIAS  CAMPINAS 
SP aos 16/07/2022.

21. TEREZA DE 
LOURDES BERTONI 
com 70 anos , Era Viú-
vo(a) de SIDNEI BER-
TONI sendo filho(a) de 
ASINDE BARQUETA 
e MARIA GIATTI BAR-
QUETA. deixa filho(s): 
ALESSANDRA,ALE-
X A N D R E , S I D N E I ( 
MAIORES), Falecido 
em: 16/07/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 16/07/2022. 

22. HELENA CHE-
DIAC BARBOSA com 
80 anos , Era Viúvo(a) 
de OTAVIO BARBOSA 
sendo filho(a) de FE-
LIPE JOÃO CHEDIAC 
e ANA CAMARGO 
CHEDIAC. deixa fi-
lho(s): ROGERIO,RO-
N A L D O , W I L S O N 
(MAIORES), Falecido 
em: 16/07/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/07/2022.

23. ANNITA CAM-
POLI GIOVANNONE 
com 90 anos , Era Vi-
úvo(a) de ANGELO 
PASQUALE GIOVAN-
NONE sendo filho(a) 
de AMATO CAMPOLI 
e CAMPOLI ALBINA.
deixa filho(s): HELE-
NA,EDSON (Maiores), 
MARIZA (Fal), Falecido 
em: 16/07/2022, e se-
pultado(a) no MUN.DE 
DOIS CORREGOS-SP 
aos 17/07/2022.

24. LUIZ FINETTO 
com 68 anos , Casado 
(a) com MARIA APA-
RECIDA FERNAN-
DES FINETTO sendo 
filho(a) de JOSE FI-
NETTO e ZAIRA AN-
DREATTI FINETTO. 
deixa filho(s): ALINE 
41, ALEX 40., Falecido 
em: 16/07/2022, e cre-
mado (a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICA-
BA-SP aos 17/07/2022.

25. JOSÉ ANTONIO 
FEIJON com 65 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de JOÃO 
FEIJON e MARIA 
PETTERSON FEI-
JON. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
18/07/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 18/07/2022. 

26. BENEDITO TO-
MAZ PEREIRA com 
82 anos , Casado (a) 
com DIRCE MARIA 

VENANCIO PEREI-
RA sendo filho(a) de 
JOAQUIM TOMAZ 
PEREIRA e ARLIN-
DA INACIA DE JE-
SUS. deixa filho(s): 
ROSICLER, CLAU-
DINEI, SUELI, SAN-
DRA, DONIZETE, 
ROMILDA, LUZIA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 18/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/07/2022.

27. ESTEFANO 
HOLPS com 78 
anos , Casado (a) 
com MARIA RODRI-
GUES HOLPS sendo 
filho(a) de JOHAN 
HOLPS e MADALE-
NA HOLPS. deixa 
filho(s): DOUGLAS 
(MAIOR) MARCE-
LO (FAL), Falecido 
em: 18/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/07/2022.

28. VITA BENTO 
FERREIRA com 73 
anos , Casado (a) 
com PEDRO MAU-
RICIO FERREIRA 
sendo filho(a) de 
JOSE FERREIRA 
BENTO e TEREZA 
DA SILVA BENTO. 
deixa filho(s): RA-
QUEL 52,MIRIAM 
46, Falecido em: 
19/07/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
19/07/2022.

Rua XV de Novembro, 1089 
 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.

ASSISTENTE FIS-
CAL - Experiência 
em rotinas Tribu-
tárias Federais, 
Estaduais e Mu-
nicipais, perante 
as empresas no 
Lucro Presumido, 
Simples Nacional, 
Mei e se possível 
em Produtor Ru-
ral. Experiência 
em escritório Con-
tabilidade. Com 
formação Supe-
rior ou cursando 
Contabilidade.

AUXILIAR DE 
ELETRONICA – 
Possuir curso de 
mecatrônica ou 
eletrônica. Dese-
jável experiência 
na função.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA - Experiência 
na função. Disponi-
bilidade de horário.

AUXILIAR DE EXPE-
DIÇÃO – Experiên-
cia com expedição 
e conferências de 
matéria prima. Re-
sidir em Indaiatu-
ba.

MOTORISTA EN-
TREGADOR – Expe-
riência como moto-
rista (comprovada 
em carteira de tra-
balho). Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE 
MÁQUINA – Ensi-
no médio comple-
to. Experiência em 
Operar máquinas 
convencionais (Fre-
sa, furadeira, re-
tífica). Residir 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.

PROGRAMADOR 
DE CNC - Experien-
cia mínima de 1 ano 
como programador 
de máquinas, saber 
corrigir medidas e 
trocar ferramentas 
em máquinas CNC.  
Experiência mínima 
de 1 ano como lí-
der de linha. Curso 
de Programação de 

máquinas CNC.

SELECIONADORA 
DE PESSOAL – Pos-
suir superior com-
pleto em Psicolo-
gia. Experiência 
com Recrutamento 
& Seleção. Será um 
diferencial ter ex-
periência com em-
presa prestadora 
de serviço.

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

VENDEDOR(A) – 
Ensino médio com-
pleto. Experiência 
mínima de 01 ano 
na função. Disponi-
bilidade de horário.

VENDEDOR(A) EX-
TERNO – Experiên-
cia com vendas no 
varejo. Ter condu-
ção própria (prefe-
rencialmente moto 
pois irá rodar pela 
região realizan-
do prospecção de 
clientes). 
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