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Denúncias e prisões por conta de violência 
doméstica aumentam em Indaiatuba 

Financiamentos bancários elevam vendas de imóveis usados em 46% 

P. A12

SETOR IMOBILIÁRIO

‘Caminho das Rosas’ tem ajudado a encorajar mais mulheres a denunciar agressões sofridas dentro de casa

Pesquisa do Cre-
ci-SP (Conselho Re-
gional de Corretores 
de Imóveis do Estado 
de São Paulo) junto a 
imobiliárias e corre-
tores credenciados na 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), 
aponta para aumento 
de 46% na venda de 
imóveis usados em 
Indaiatuba. Os nú-
meros correspondem 
às comercializações 
no mês de outubro na 
comparação com se-
tembro. Em média, as 
vendas ficaram mais 
baratas, pois 61,22% 
foram comercializa-
dos a R$ 200 mil em 
outubro e 64,51% a 
R$ 300 mil em setem-
bro.
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Editorial
Então é Natal e... você fez o que deu!
Final de ano, e já bate aquela ansiedade de quem planejou 

um monte de coisas, realizou algumas, mas sabe lá no fundo que 
um tanto delas não deu certo. A “positividade tóxica” presente 
principalmente em propagandas, e redes sociais como Facebook 
e Instagram, tende a nos fazer acreditar que absolutamente tudo 
tem que funcionar bem, e se não for assim, a culpa é nossa. Quer 
saber? Está tudo errado. 

Em um país com desigualdades sociais extremas, 12 milhões 
de desempregados, mais de 19 milhões de pessoas passando 
fome, e ainda com um governo omisso e corrupto em relação a 
pandemia, é impossível estar tudo bem. A verdade é que vivemos 
tempos sombrios, de luto, de tristeza, e não há problema nenhum 
em admitir isso. Somos humanos, não uma máquina de produzir 
grandes feitos. 

Para citar Guilherme Arantes, “se você tentou e não aconte-
ceu, valeu! Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente 
quer”. Nesses dois anos difíceis, em que muita gente ficou longe 
de quem ama, e tantos relacionamentos foram quebrados, a ca-
rência de afeto é uma consequência natural. 

Esse tempo foi importante para nos darmos conta de que sta-
tus, coisas caras, promoções no trabalho, viagens, e outras que 
podemos comprar podem ser ótimas, mas não preenchem total-
mente um ser humano. Todos precisamos de afeto, apoio. Até 
mesmo cientificamente, foi assim que a humanidade chegou até 
aqui. Vivendo em grupos.

O que importa agora é cultivar amizades, amores, conversas 
e trocas sinceras, onde a gente consiga acolher o que o outro 
pode oferecer, e também acrescentar a quem se aproxima. Sem 
cobranças excessivas. Novamente citando canções, essa da ban-
da Titãs: “Devia ter trabalhado menos, me importado menos com 
problemas pequenos, ter morrido de amor”. 

E quando alguém vier com o tradicional single de “Então é 
Natal, e o que você fez?” A resposta é simples: você fez o que 
deu!

Intervalo da dose adicional contra 
Covid-19 cai de 5 para 4 meses

‘Declaração de Paris’  visa eliminar a 
transmissão de HIV

O Governo de SP vai reduzir de 5 para 4 meses o inter-
valo da dose adicional da vacina de Covid-19 no Estado 
de São Paulo. A medida é uma recomendação do Comitê 
Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo diante 
do atual cenário epidemiológico da doença no mundo e a 
proximidade das festividades de final de ano. A medida 
vale para quem tomou duas doses dos imunizantes do 
Butantan/Coronavac, da Fiocruz/AstraZeneca/
Oxford e da Pfizer/BioNTech e vai benefi-
ciar quem se vacinou nos meses de julho 
e agosto.

O secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, 
assinou, no Dia Mundial de Luta contra a Aids, a 

“Declaração de Paris”, que visa ampliar as políticas 
públicas do Estado com o objetivo de zerar as novas 

infecções por HIV e as mortes devido às complicações 
da Aids até o ano de 2030. O documento é uma iniciativa 

co-liderada pelo Unaids (Programa Conjunto da 
ONU sobre HIV e Aids). O documento 

estipula metas: diagnosticar 95% da 
população que vive com HIV e tratar 

95% da população diagnosticada.

2ª dose contra Covid-19 
antes das festas de 
final de ano

Prorrogadas 
inscrições para 
Etecs e Fatecs

O Governo de SP faz um alerta 
às pessoas que ainda não compare-
ceram para tomar a segunda dose da 
vacina de Covid-19 para que busquem 
os postos para se imunizar. ASecretaria 
de Estado da Saúde faz campanha para 
a população completar o esquema vacinal e 
também tomar a dose adicional antes das festas de 
final de ano. Há poucas semanas para o fim de 2021, é 
fundamental reduzir o número de faltosos evitando o 
aumento de casos graves e óbitos pela doença. 

O prazo para inscrição no 
Vestibulinho das Escolas Técnicas 

Estaduais (Etecs) e no Vestibular 
das Faculdades de Tecnologia do 

Estado (Fatecs) para o primeiro seme-
stre de 2022 foi prorrogado. Interessados 

em estudar nas Etecs poderão se inscrever até 
as 15 horas da próxima segunda-feira, 6 de dezem-

bro, exclusivamente pelo site. Já o prazo de inscrição para as 
Fatecs termina no dia 8 de dezembro, também às 15 horas, 

somente pela internet.  

Previsão do Tempo
17/12- Sexta-feira 19/12 - Domingo18/12 - Sábado 20/12 - Segunda

Mínima: 19°
Máxima: 27°

Mínima: 18°
Máxima: 28°

Mínima: 17º
Máxima: 29°

Mínima: 18°
Máxima: 31°

Artigo

Fonte: ClimaTempo

Emergência...
O prefeito de Salto, Laerte 

Sonsin (PL), decretou estado de 
emergência hídrica por 120 dias 
na cidade. A decisão permite que 
a Prefeitura possa comprar sem 
licitação para melhorar a capa-
cidade de reservação, captação e 
tratamento de água.

...hídrica
Sonsin alega que a cidade 

não viveu uma seca tão grande 
nos últimos 100 anos.

Homenagem...
O Corpo de Bombeiros de 

Campinas homenageou a ex-di-
retora da Guarda Civil de Indaia-
tuba Marilsa Souza e o deputado 
estadual Bruno Ganem (MDB) 
com a Medalha do Centenário do 
7º Grupamento.

...dos bombeiros
Os nomes foram indicados 

pelos próprios bombeiros e de-
pois analisados por uma comis-
são julgadora. Os aprovados, ci-
vis e militares, são honrados pela 
atuação na sociedade. A entrega 
aconteceu dia 09.

Homem...
Em parceria com a Sony Pic-

tures, a Cultura Inglesa aprovei-
tou o lançamento de «Homem-
Aranha: Sem Volta Para Casa», 
que estreou exclusivamente nos 
cinemas nesta quinta (16), para 
levar o Amigão da Vizinhança em 
pessoa no meio da turma. 

...Aranha
Trata-se de uma campanha 

de matrículas para cursos regula-
res do 1º semestre de 2022, que a 
rede de escolas de inglês terá em 
SP, Bahia e Santa Catarina. .

Artigo

FRASE DA SEMANA

“Somos 52,3% da população 
brasileira, mas a nossa represen-
tação no Congresso não passa de 
15%. Alguma coisa está errada 
nessa equação e o erro está na 
ignorância”.

Da ativista pela educação Ta-
mires Fakih, presidente da Todaz 
na Política, uma rede criada para 
ajudar mulheres a vencerem elei-
ções e ocuparem espaço político..

CONTRASTE

Amigo do velório
Ir a velórios de pessoas co-

nhecidas, embora não seja amigo 
da família, é importante para po-
líticos em campanha.

Um ex-prefeito de Boituva 
cumpria a missão quando encon-
trou com um amigo.

Entusiasmado com a presen-
ça de figura tão ilustre no velório 
da sua sogra, esse amigo só faltou 
comemorar.

Mais algumas semanas se 
passaram e em todos os velórios 
em que ia, o ex-prefeito encontra-
va o mesmo amigo.

Curioso, o amigo comentou:
- Você gosta de velórios as-

sim mesmo?
Irritado com a persistência e 

a pergunta do amigo, o ex-prefei-
to retrucou:

- Você faltaria ao velório da 
sua mãe?

- Desculpe. Era sua mãe? 
Não sabia.

O amigo ficou totalmente 
sem graça.

Depois que o ex-prefeito dei-
xou o local, o amigo foi conferir 
o morto.

Era um homem.

Todos nós sabemos que era muito comum, após 
o divórcio, um dos cônjuges ser condenado a pagar 
pensão alimentícia para o outro. Geralmente era o 
homem quem era condenado a pagar os alimentos 
para a mulher, em razão de esta ter se desligado 
do mercado de trabalho para poder se dedicar aos 
cuidados dos filhos.

Mas, as coisas mudaram! Hoje as mulheres es-
tão cada vez mais independentes e donas de si, não 
necessitando da ajuda financeira de ninguém.

Além disso, nossa Constituição Federal garante 
a igualdade entre todos.

Diante disso, a condenação em pagar alimen-
tos nas ações de divórcio tem sido encarada como 
uma exceção. Ou seja, somente há condenação 
nesse sentido em casos específicos, nos quais fi-
que demonstrada a necessidade de um em prover 
a própria subsistência e a possibilidade do outro 
em auxiliar.

Essa obrigação vem da solidariedade fami-
liar que decorre do dever de mútua assistência, o 
que gera a responsabilidade pela subsistência do 
cônjuge/companheiro que não consegue a prover 
sozinho. Este é um dos efeitos do casamento que 
independe da vontade dos noivos, o que é aplicado 
nas uniões estáveis também.

Saiba mais sobre a fixação de alimentos entre 
ex-cônjuges e ex-companheiros

Escrito por Dra. Julia Mendes Ramos

Quando do fim da união, por imposição legal, 
persiste o dever de sustento, a título de alimentos. 

Conforme dito, basta haver a necessidade com-
provada de um para prover a própria subsistência 
e a possibilidade do outro em auxiliar.

Ressalta-se, mais uma vez que a fixação de 
alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros é 
tratada como uma exceção atualmente. 

Além disso, geralmente a condenação em pa-
gar os alimentos possui uma data fixa para chegar 
ao fim, na maioria das vezes, esse período é de 2 
anos.

Caso o alimentado comprove sua necessidade, 
o período pode ser maior ou até mesmo (em raras 
vezes) vitalício.

Ainda, sempre bom lembrar que não se pode 
confundir conveniência de receber alimentos com 
necessidade, a qual decorre da incapacidade de 
prover o próprio sustento

Por fim, importante dizer que as mulheres tam-
bém podem ser condenadas a pagar alimentos aos 
ex-maridos ou ex-companheiros, em razão do já 
citado princípio da igualdade.

Mas é sempre bom lembrar que cada caso é um 
caso. Consulte sempre uma advogada de sua con-
fiança.
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Para delegada regional do Crecisp, o comprador tem de ver qual é a melhor escolha para o seu potencial financeiro

Financiamentos bancários elevam vendas 
de imóveis usados em 46% em Indaiatuba 

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Entender as taxas de jurosé  imprescindível em um processo de contratação de crédito imobiliário

Pesquisa do Cre-
ci-SP (Conselho 
Regional de Corre-

tores de Imóveis do Esta-
do de São Paulo) junto a 
imobiliárias e corretores 
credenciados na Região 
Metropolitana de Campi-
nas (RMC), aponta para 
aumento de 46% na ven-
da de imóveis usados em 
Indaiatuba.

Os números corres-
pondem às comerciali-
zações no mês de outu-
bro na comparação com 
setembro. Em média, 
as vendas ficaram mais 
baratas, pois 61,22% fo-
ram comercializados a 
R$ 200 mil em outubro e 
64,51% a R$ 300 mil em 
setembro.

O presidente do Creci-
-SP, José Augusto Viana 
Neto, afirma que foram 
os empréstimos bancá-
rios, especialmente para 
a construção, que permi-

tiram ao setor imobiliá-
rio crescer nesses quase 
dois anos de pandemia, 
quando o dinheiro ficou 
escasso.

Cuidados especiais
Para a delegada regio-

nal do Crecisp (Conselho 
Regional dos Corretores 
de Imóveis de São Pau-
lo), Elaine Branco, o fi-
nanciamento imobiliário 
continua sendo uma boa 
opção, mas o comprador 
precisa ficar atento às 
condições do mercado.

Com mais de 20 anos 
como gestora de negócios 
e com especialização em 
direito imobiliário e cré-
dito imobiliário, ela afir-
ma que essa atenção tem 
de ser maior, porque o 
perfil do comprador está 
mudando com a entrada 
de mais jovens dispostos 
a comprar.

A delegada diz que os 
juros seguem atraentes, 
ainda mais agora porque 
são oferecidas hoje várias 
opções de indexadores. O 

que isso quer dizer? De 
forma simples, significa 
que o comprador poderá 
escolher o indexador de 
correção.

“Poderá ser o IPCA, 
a poupança, TR e até 
uma taxa fixa. Cada uma 
dessas formas, tem van-

tagens e desvantagens. 
É preciso entender qual 
melhor se aplica ao caso 
daquele comprador con-
forme as suas condições 
de pagamento”, diz a de-
legada.

Também é possível 
escolher no ato do finan-

ciamento entre as tabelas 
SAC e Price e contratar 
no menor ou no maior 
prazo, que vão variar con-
forme a renda e a idade 
do proponente, mas que 
deve ser avaliada com 
cuidado pelo comprador 
na hora de financiar.

Prazos e condições
Outra decisão impor-

tante, afirma Eliane Bran-
co, é a escolha entre com-
prar um imóvel pronto ou 
em construção (na planta) 
ou até mesmo fazer a cons-
trução o comprador ou 
contratados de confiança 
seus, usando recursos do 
financiamento imobiliário. 

“Essa decisão é impor-
tante para definir o perfil 
do financiamento. Isto 
ajuda na hora de estabele-
cer parâmetros de juros e 
taxas que serão suportados 
ao longo do processo e que 
darão autonomia para o 
comprador não se enroscar 
com a dívida”, disse Elai-
ne.

A delegada do Crecisp 
ressalta a segurança do 
processo. “O crédito imo-
biliário tem regras trans-
parentes e o financiamento 
obedecem normativas do 
SFH (Sistema Financeiro 
da Habitação) e SFI (Sis-
tema Financeiro Imobiliá-
rio)”, explica.

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

OPORTUNIDADE
Prazo para inscrição presencial do Concurso Público termina dia 22 de dezembro

As inscrições presen-
ciais para o Concurso 
Público da Prefeitura de 
Indaiatuba se encerram 
no dia 22 de dezembro. 
Os interessados devem 
se dirigir ao Posto de 
Inscrição localizado no 
Ponto Cidadão. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h 
e das 13h30 às 16h30. 

Pela internet, as ins-
crições estão abertas 
no endereço eletrônico 
www.nossorumo.org.br 

até o dia 07 de janeiro de 
2022. O edital completo 
do Concurso Público 
destinado a preencher 
167 vagas em 75 cargos 
está disponível no mes-
mo endereço e também 
pode ser acessado no 
site da Prefeitura – www.
indaiatuba.sp.gov.br.

As provas objetivas 
para os cargos de Edu-
cação e TI estão pre-
vistas para o dia 13 de 
fevereiro. Para os cargos 
de Saúde e Administrati-

vos, as provas devem ser 
aplicadas no dia 10 de 
abril. Os locais e horários 
serão comunicados por 
meio de edital publicado 
na Imprensa Oficial do 
Município e no endereço 
eletrônico www.nossoru-
mo.org.br. A publicação 
do resultado final e ho-
mologação para todos os 
cargos está prevista para 
o dia 27 de maio de 2022.

Confira os cargos no 
site www.maisexpressao.
com.br

ELIANDRO FIGUEIRA  RCI/PMI

Pela internet, os interessados ainda podem se inscrever até 7 de janeiro de 2022
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 ASSESSORIA CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

Preocupado com a evasão escolar, que 
cresceu, Pepo quer o ‘ProUni Municipal’

Pepo acredita que o ProUni Municipal garantirá acesso de jovens ao ensino superior 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Presidente da Câmara diz que ajuda financeira teria evitado que 38% dos estudantes deixassem os cursos

O presidente da 
Câmara de In-
daiatuba, Pepo 

Lepinsk (MDB), propôs 
ao prefeito Nilson Gas-
par (MDB) a criação 
de um “ProUni Mu-
nicipal”, como o que 
governo federal criou 
em 2004 para levar es-
tudantes sem recursos 
para a universidade.

De acordo com o ve-
reador, 38% dos alunos 
que estavam em cursos 
universitários deixaram 
de estudar no segundo 
semestre por falta de 
recursos financeiros e a 
inadimplência junto às 
instituições de ensino 
cresceu 30% na passa-
gem de semestre.

Os dados são de uma 
pesquisa realizada pela 
Associação Profissional 
das Entidades Man-
tenedoras de Estabe-
lecimentos de Ensino 
Superior do Estado de 
São Paulo, o chamado 
Semesp, que avalia o 
comportamento dos es-
tudantes. 

Números altos
Para o presidente da 

Câmara, os números 
da pesquisa são altos 
demais e poderiam ser 
evitados se o município 
assumisse essa ajuda 
como uma política de 
governo, já que a edu-
cação é uma das prio-
ridades do governo do 
prefeito Nilson Gaspar 
neste mandato.

“A educação é aqui-
lo que impulsiona as 
pessoas a terem uma 
vida melhor e a conse-
guirem postos de tra-
balho melhores. Nesta 
pós-pandemia, as em-
presas chegam a Indaia-
tuba em busca de mão 
de obra muito específica 
e é pelo ensino que con-
seguimos”.

Antes de apresentar 
a proposta, o presidente 
da Câmara disse que 
levantou as possibi-
lidades financeiras e 
afirmou acreditar que o 
ProUni Municipal ga-
rantirá que todo jovem 
da cidade que precise 
tenha acesso ao ensino 
superior e a oportunida-
des melhores.

Educação e 
mobilidade
Na última sessão do 

ano, realizada na segun-
da-feira (13), os verea-

dores se concentraram 
na educação pública, a 
exemplo do presidente 
da Câmara, e na mo-
bilidade urbana, para 
a apresentação de pro-
postas que deverão ser 
ainda discutidas.

Ao todo, os verea-
dores apresentaram 112 
novas matérias, sendo 
mais de uma dezena 
delas voltadas para os 
dois temas. Desse to-
tal, 13 projetos foram 
analisados e votados em 
plenário na mesma ses-
são e o restante foram 
indicações, que também 
passaram.

O vereador Décio 
Rocha (Republicanos) 
sugeriu a criação deu 
um programa munici-
pal de capacitação de 
idosos. Já Alexandre 
Peres (Cidadania) quer 
a duplicação das vias 
que compõem o chama-
do “desvio do pedágio”. 

Autoridades da Região Metropolitana discutem novos rumos para Viracopos
Representando Indaia-

tuba, o presidente da Câma-
ra, Pepo Lepinsk (MDB), 
participou de uma reunião, 
nesta terça-feira (14), que 
discutiu os novos rumos 
que o Aeroporto de Vira-
copos terá de tomar daqui 
para frente.

O encontro, intitulado 
“O Futuro de Viracopos”, 
foi promovido pelo Par-
lamento da Região Me-
tropolitana de Campinas, 
que reúne vereadores e 
prefeitos, representantes de 
todas as cidades-membros.

Participou da reunião 
o secretário nacional de 

Aviação Civil, Ronei Sag-
gioro Glanzmann. Ele apre-
sentou detalhes do novo 
modelo de concessão para 
Viracopos. O projeto deve 
ser concretizado em abril 
de 2022.

Pepo levou ao encontro 
a preocupação de lideranças 
políticas da região com re-
lação ao fato de que o novo 
modelo possa diminuir a 
capacidade operacional, 
com queda de investimen-
tos e postos de trabalho.O 
Parlamento da Região Me-
tropolitana reivindica a ma-
nutenção da área atual do 
aeroporto ou o adiamento 

da relicitação, para que se 
possa discutir os termos do 
novo certame dentro dos 
objetivos da região.

“O Aeroporto de Vira-
copos é fonte de receita, não 
apenas para os municípios, 
mas também para milhares 

de pessoas que atuam no 
transporte de passageiros 
e de cargas”, afirmou o 
presidente da Câmara.

 ASSESSORIA CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

Pepo (à frente e à esq.)participou do encontro, intitulado 'O Futuro de Viracopos'
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ASSESSORIA/TODAZ NA POLÍTICA

Ativistas criam rede de consultoria para 
ampliar número de mulheres na política
Grupo vai dar curso especializado gratuito para preparar as pré-candidatas para vencer a eleição

“Somos 52,3% da 
população brasi-
leira, mas a nos-

sa representação no 
Congresso não passa 
de 15%. Alguma coi-
sa está errada nessa 
equação e o erro está 
na ignorância”, afirma 
a ativista pela educa-
ção Tamires Fakih, 
presidente da Todaz na 
Política.

Para ela, as mulhe-
res não sabem a força 
e o potencial que têm e 
por isso acabam sendo 
relegadas a segundo 
plano. O grupo que ela 
comanda surgiu para 
mudar essa situação e 
por meio da educação, 
com um curso focado 
para a eleição do ano 
que vem.

A intenção da Todaz 
na Política é compor 
uma representativida-
de capaz de criar dis-

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Tamires Fakih, presidente da Todaz na Política: ‘Está na hora de mudar essas situação’

cussões e gerar votos 
para as candidatas que 
participarem, de modo 
que mais mulheres se 
elejam e comecem a co-
mandar as estruturas de 
poder e de influência.

O curso
Concebido em qua-

tro eixos principais, o 
curso vai ser todo on-
line e será constituído 
de mais de 30 aulas, 
que serão ministradas 
durante o período de 
janeiro a abril de 2022, 
acrescido de mentorias 
e experiências práticas 
de 29 professores con-

tratados.
O primeiro eixo 

abordará o planeja-
mento, o segundo a 
estratégia, o terceiro 
a criação e o último a 
imprensa. A metodo-
logia foi pensada como 
fruto de uma criação de 
comunicação estraté-

gica eficiente para que 
elas vençam com isso 
a falta de dinheiro. A 
presidente da Todaz 
na Política, Tamires 
Fakih, afirma que o 
objetivo é criar candi-
daturas progressistas 
de mulheres que ainda 
não tenham sido eleitas 
para que elas façam 
a abertura do espaço 
para as outras.

Para participar, as 
interessadas devem se 
inscrever até 31 de de-
zembro. As inscrições 
poderão ser feitas pelo 
site: www.todaz.com.
br. Serão escolhidas 
27 candidatas, uma de 
cada Estado e mais DF.

Indaiatuba 
Indaia tuba  teve 

apenas nove mulhe-
res eleitas vereadoras 
ao longo da história, 
embora o número de 
candidaturas tenha 
crescido de 2016 para 

a eleição de 2020 de 
33,3% para 34,7% do 
total de disputantes.

Para as vereadoras 
Ana Maria dos Santos 
(Podemos) e Silene 
Carvalini (PP), atuais 
representantes femini-
nas na Câmara, a ini-
ciativa da rede Todaz 
na Política é oportuni-
dade e necessária. 

Elas lamentam que 
o número de candida-
tas seja pequeno e que 
o apoio às candidaturas 
femininas ainda seja 
insignificante, mas re-
forçam que isto precisa 
mudar pela mudança 
social.

“O curso deve aju-
dar a conscientizar mu-
lheres que se prestam a 
servir de laranja, para 
cobrir a cota de 30% 
reservada às candida-
turas femininas, a não 
continuarem a agirem 
dessa forma”, disse 
Ana Maria.
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Parcerias vão viabilizar a conclusão de 
projetos habitacionais no ano que vem
Com a ajuda da iniciativa privada, Prefeitura pretende entregar aproximadamente cinco mil moradias em vários bairros

A Secre ta r i a 
Mun ic ipa l 
de Habita-

ção em parcerias fir-
madas com a iniciati-
va privada no último 
ano irá possibilitar 
que munícipes con-
quistem o sonho da 
casa própria.
De acordo com a pas-
ta, aproximadamente 
cinco pessoas con-
seguirão adquirir a 
casa própria, através 
do programa Minha 
Casa Minha Vida, 
que após reformu-
lação do Governo 
Federal passou a ser 
denominado: Casa 
Verde Amarela.
Em Indaiatuba, os 
projetos habitacio-
nais que obtém maior 
destaque são: a 1ª 

Vila dos Idosos, Céu 
Azul Residencial, 
The Palms Residen-
cial, Smart City lotes 
e Smart City casas, 
somando 3.958 uni-
dades de casas, ca-
sas sobrepostas, lotes 
e apartamentos. A 
pasta informa que a 

previsão de entrega 
desses empreendi-
mentos será a partir 
do próximo ano.
“Nos próximos dois 
anos entregaremos, 
em etapas, o Céu 
Azul Residencial e 
temos a previsão de 
entrega do The Pal-

ms, com 800 casas 
sobrepostas. Embora 
tenhamos passado 
por uma pandemia, 
nós não paramos. 
Estamos a todo mo-
mento pensando no 
bem estar da nossa 
população e projetos 
que possibilitem a 

realização do sonho 
da casa própria não 
poderiam ficar de 
fora”, pontuou.

Cadastro 
Habitacional 
O cadastro Habita-
cional foi retomado, 
porém com agenda-

mento prévio no site 
da Prefeitura. A me-
dida, segundo a pasta, 
é garantir a segurança 
da população e dos 
servidores públicos 
devido a pandemia da 
Covid-19.
Segundo a Secreta-
ria de Habitação, até 
o mês de novembro 
foram feitos 1.977 no-
vos cadastros e 8.059 
atualizações. Confor-
me determina a lei nº 
6.812 de outubro de 
2017, é necessário 
realizar atualização 
cadastral semestral-
mente para participar 
das seleções para no-
vos programas.
Mais informações 
sobre os programas 
desenvolvidos pela 
Secretaria de Habita-
ção podem ser obtidas 
pelo telefone: (19) 
3834-9329.

Projetos habitacionais programados envolvem unidades com casas, casas sobrepostas, lotes e apartamentos

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Método de eletroestimulação muscular tem uma série de vantagens comparado a academias convencionais  

No último dia 15, 
quarta-feira, a 
academia La Fit 

comemorou um ano de 
atividades em Indaiatu-
ba. Com uma proposta 
inovadora na cidade, que 
diminui o tempo de treino 
para 20min e entrega re-
sultados superiores ao de 
uma academia comum, o 
local vem transformando 
a forma de se praticar 
atividades físicas. 

Tudo começou com 
uma viagem em 2016, 
quando a proprietária 
Laisla Sanchez se deparou 
com uma academia muito 
tecnológica na Alemanha 
e métodos de treinos mais 
curtos. Com um resul-
tado que ela classificou 
como surpreendente e 
após muito estudo para 
começar o negócio, ela 

Academia La Fit completa 1 ano com 
abordagem inovadora em Indaiatuba 

deu o pontapé inicial na La 
Fit em dezembro de 2020. 
“Eu fiquei chocada com os 
efeitos já na primeira ses-
são, parecia que tinha feito 
muitas repetições. Montei 
a academia pensando em 

colocar a tecnologia ao 
nosso favor e ajudar pes-
soas que têm pouco tempo 
na rotina para praticar ati-
vidades físicas”, afirmou a 
proprietária. 

Para ajudar a tocar a 

academia, Laisla chamou 
a sua mãe, Sheila Moraes, 
que prontamente abraçou o 
projeto e hoje desempenha 
a função de diretora do lo-
cal. “Vi bastante potencial 
na ideia, muito por conta 

JME

da correria que é o dia a 
dia. Eliminar esse aspecto 
e ainda entregar um resul-
tado excelente em poucos 
minutos é inovador, fora 
que te dá mais tempo para 
passar com a família, ter-
minar seus afazeres”, disse 
a diretora.       

Os bons resultados só 
são possíveis porque as 
máquinas de tecnologia 
alemã, da Xbody, insta-
ladas na empresa con-
seguem potencializar os 
efeitos dos exercícios rea-
lizados em aula sem causar 
desgastes nas articulações, 
visto que não é necessária 
a utilização de grandes 
pesos. A própria máquina 
faz a contração muscular 
para o aluno, agindo di-
reto no músculo e conse-
quentemente o número de 
repetições diminui, mas 
o efeito de hipertrofia no 
músculo é maior.   

De acordo com a ins-

trutora da La Fit, Karina 
Ramos, por conta do mé-
todo utilizado os efeitos 
podem aparecer em um 
mês. “O primeiro resul-
tado que geralmente nós 
vemos é na redução da 
celulite nas mulheres. Para 
o público em geral, com 
pouco tempo já é possí-
vel reparar na melhora 
do tônus muscular, au-
mentando a resistência do 
corpo”, disse a instrutora. 
Edgar Carvalho, instrutor 
da academia, acredita que 
o método é muito superior 
aos demais. “A definição 
muscular com pouco tem-
po de exercício é realmen-
te um grande diferencial 
da eletroestimulação’’. 
Os exercícios combina-
dos à eletroestimulação 
podem trabalhar até 350 
músculos, vários desses ao 
mesmo tempo, auxiliando 
também na diminuição da 
retenção de líquido

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Equipe da La Fit reunida: Giovana Meyer (recepcionista), Sheila Moraes (diretora), 
Edgar Carvalho (professor), Karina Ramos (professora), Laisla Sanchez (proprietária)
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IBGE abre processo seletivo com 
217 vagas para recenseadores
Oportunidades são para a formação da equipe que realizará  o censo demográfico no ano que vem

Estão abertas as 
inscrições para 
o processo sele-

tivo para a contratação 
de 217 Recenseadores, 
para a realização o censo 
demográfico 2022 no 
município, do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Serão 20 vagas para 
Agente Censitário Su-
pervisor (ACS), qua-
tro vagas para Agente 
Censitário Municipal 
(ACM) e duas vagas 
para Agente Censitário 
de Administração e In-
formática (Acai).

O cargo de Recen-
seador exige o nível de 
escolaridade fundamen-
tal completo. O contrato 
de trabalho não requer 
uma jornada diária fixa. 
Respeitando o mínimo 
de 25 horas semanais e 

mente de acordo com o 
tempo diário e semanal 
dedicado ao trabalho 
e o grau de facilidade/
dificuldade encontrado 
na abordagem aos do-
micílios. O candidato 
poderá simular valo-
res de remuneração por 
meio de link disponí-

Contrato exige nível de escolaridade fundamental e não requer jornada diária fixa 

os melhores momentos 
para visitar os domicí-
lios, o candidato pode 
definir seus horários 
de trabalho. A taxa de 
inscrição é de R$ 57,50.

O valor da remunera-
ção do Recenseador irá 
depender da sua produ-
ção, variando principal-

vel no endereço https://
censo2022.ibge.gov.br/
trabalhe-no-censo/esti-
mativa-deremuneracao.
html.

Já para as vagas que 
exigem o nível de es-
colaridade de ensino 
médio completo como 
os de ACM e ACS, que 

as vagas totalizam 24 
vagas, a taxa de ins-
crição é de R$60,50. 
A remuneração varia 
de: R$ 1.700,00 até R$ 
2.100,00.

Referente ao cargo 
de Agente Censitário 
de Administração e In-
formática, a taxa de ins-
crição será de R$ 44,00. 
As inscrições devem 
ser realizadas até dia 10 
de janeiro pelo: www.
ibfc.org.br e a prova 
acontecerá no dia 20 
de fevereiro de 2022. O 
valor de remuneração é 
de R$1.700,00. O edital 
está disponível no mes-
mo endereço eletrônico.

Para os outros car-
gos as inscrições já es-
tão abertas e serão re-
alizadas até o dia 29 de 
dezembro às 16h pelo 
link: https://conheci-
mento.fgv.br/concursos/
ibgepss21, no mesmo 

link está disponível o 
edital e conteúdos re-
ferentes às provas que 
acontecerão no dia 27 de 
março de 2022. O can-
didato poderá obter mais 
informações referentes 
ao Concurso Público por 
meio do telefone 0800-
2834628 ou pelo e-mail 
ibgepss21@fgv.br.

Sobre o Censo
O censo ou recen-

seamento demográfico 
é um estudo estatístico 
referente a uma popu-
lação que possibilita o 
recolhimento de várias 
informações, tais como 
o número de homens, 
mulheres, crianças e 
idosos, onde e como 
vivem as pessoas. Esse 
estudo é realizado, nor-
malmente, de dez em 
dez anos, na maioria 
dos países, estados e 
municípios.

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br
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Grupo Travain oferece todos serviços
voltados para o combate a incêndios

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Entre as especializações estão equipamentos,engenharia de combate e o plano de seguro

O grupo Travain com-
pleta nove anos de 
existência em In-

daiatuba. O objetivo deles 
é oferecer toda a gama de 
produtos e serviços ligados 
ao combate a incêndio. A 
empresa se divide em três se-
guimentos: Travain Equipa-
mentos, Travain Engenharia 
e Travain Seguros. São duas 
unidades na cidade: a matriz, 
no distrito industrial, e ainda 
a filial, no bairro Cidade 
Nova, onde ocorre toda a 
“operação comercial”, nas 
palavras do Diretor Execu-
tivo, Victor Rocha, de 28 
anos.

O suporte a incêndio co-
meça desde a construção do 
projeto, venda dos materiais, 
instalação dos equipamen-
tos, a documentação do cor-
po de bombeiros e o seguro 
do local. A grande maioria 
do público são empresas, 

mas com uma variedade 
muito grande: desde um 
pequeno comércio, até mul-
tinacionais, já que toda local, 
por menor que seja, precisa 
de um projeto para garan-
tir segurança nesta área. 
Também atendem pessoas 
físicas, oferecendo extintores 
para automóveis.

À frente da empresa 
estão Victor Rocha, com 

formação em Marketing e 
Gestão Empresarial, e Alys-
son Travain, com formação 
em Recursos Humanos e 
pós-graduação Gestão de 
Pessoas.

A Travain atualmente é 
uma das poucas do segui-
mento na RMC (Região 
Metropolitana de Campinas) 
que estão credenciados com 
registro no CREA - SP (Con-

selho Regional de Enge-
nharia e Agronomia de São 
Paulo), justamente porque 
eles possuem mão de obra 
própria, o que faz com que o 
preço se torne bastante com-
petitivo em relação a outras 
opções nesse mercado. 

Ao lembrar de casos 
de sucesso, Victor ressalta 
um projeto feito para uma 
fábrica de cerâmicas, com 

Travain oferece preparo dos profissionais e equipamentos para combate 

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

128.000 metros quadrados, 
portanto um local bastante 
grande. “Eles chegaram com 
um pedido para construir o 
projeto completo de combate 
a incêndios, principalmente 
focado nos alarmes”. “

Aí nós pensamos que se-
ria inviável utilizar fiação em 
um local desse porte, então 
executamos o projeto todo 
por tecnologia Wi-Fi. Não 
é a mesma da internet, mas 
funciona digitalmente, sem 
nenhum fio”, conta Victor, 
feliz com o resultado. 

Além do projeto, a Tra-
vain fez também toda a 
documentação com o corpo 
de bombeiros, “que é uma 
grande burocracia, dor de 
cabeça. Nós sabemos como 
lidar com isso, então muitos 
se tornaram clientes fiéis”. 
Victor também explica que 
muitas vezes a pessoa que os 
procura não sabe o que pre-
cisa ser feito. “Nós fazemos 
até uma consultoria para as 
empresas, explicamos passo 

a passo todo o processo, e 
esse também é um diferen-
cial. A atenção dedicada 
em cada etapa”, salienta o 
diretor executivo.

Eles afirmam que todo o 
sucesso que vêm conquistan-
do, são resultado dos quatro 
valores principais da empre-
sa: ética, qualidade, diversi-
dade e empatia. “Principal-
mente o valor da diversidade 
é o que temos destacado 
bastante. Acreditamos que 
com pessoas diferentes, de 
vivências distintas, podemos 
nos tornar muito melhores. 
Seja essa diferença de etnia, 
religião, de gênero, sexua-
lidade, ou outras, todos são 
muito bem-vindos no Grupo 
Travain”, defende Victor, 
com convicção. 

A Travain está localizada 
na Rua dos Andradas, 10, 
em Indaiatuba. Para mais 
informações Whatsapp Co-
mercial (19) 3016-2474 e o 
e-mail: contato@grupotra-
vain.com.br.

ANIVERSARIANTES 
MÊS DE DEZEMBRO

DESTAQUES DE
NOVEMBRO

CRISTIANE BARBOSA 
DA SILVA - 20/12

Elisangela Rosa  
Limpeza

Laercio – Porteiro 
diurno

Rogerio – Porteiro 
noturno

NILO DE PAULO - 
20/12

IVELTON RAIMUNDO 
DOS SANTOS - 07/12

BRUNO PEREIRA 
BRANDÃO - 20/12

MARCELO XAVIER DE 
FREITAS - 27/12

ELISANGELA DA 
SILVA LEITE - 02/12

STEPHANIE VIDAL 
DOS SANTOS - 28/12
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Viatura utilizada pelo programa ‘Caminho das Rosas’, que foi preparada para diferenciar o atendimento

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Denúncias e prisões por conta de violência 
doméstica aumentam em Indaiatuba 
‘Caminho das Rosas’ têm ajudado a encorajar mais mulheres a denunciar violência sofrida dentro de casa

A violência  do-
méstica contra as 
mulheres muitas 

vezes acaba ocorrendo de 
forma escondida, longe 
dos olhos da sociedade. 
Segundo dados do Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP), uma em 
cada quatro mulheres foi 
vítima de algum tipo de 
violência no Brasil durante 
os últimos dois anos. Se a 
violência nas ruas diminu-
íram, houve um aumento de 
6% no número de agressões 
dentro de casa, realizadas 
por parceiros ou familiares.   

Em Indaiatuba os dados 
da Guarda Civil apontam 
também para um cresci-
mento de denúncias e pri-
sões. Desde 2019 houve 
um aumento de 93% nos 
atendimentos, passando de 
420 para 813, e de 421% 
em flagrantes, de 37 para 
193 casos relacionados à 
violência doméstica em 
comparação com os anos 
de 2016, 2017 e 2018. As 
ocorrências acontecem 
principalmente entre sexta 
e domingo na parte da noi-
te, de 18h à 00h, e ocorrem 
mais com mulheres de 36 
a 40 anos, mesma idade 
média observada nos agres-
sores. 

O aumento nos núme-
ros de denúncias coincide 
com a criação do programa 
“Caminho das Rosas”, um 
projeto integrado entre vá-
rias secretarias da Prefeitu-
ra de Indaiatuba que visa a 
resposta rápida policial em 
caso de situações emergen-
ciais e também trabalha a 
prevenção. De acordo com 
a idealizadora do projeto e 
secretária de cultura, Tânia 
Castanho, vários eventos 
educacionais e culturais fo-
ram realizados com o intui-
to de encorajar as mulheres. 
“Intenção é que não chegue 
na delegacia, é desviar des-
se caminho antes que tenha 
algum problema. Tentamos 
fazer com que essa mulher 
enxergue os sinais de vio-

lência de forma antecipada, 
mas incentivamos elas a de-
nunciar também”, afirmou 
a secretária.

Responsável pela res-
posta em casos mais extre-
mos, a Guarda Civil tam-
bém tem realizado um tra-
balho de inteligência para 
mapear os casos. Segundo 
o secretário de segurança 
municipal, Sandro Bezerra 
Lima, com as estatísticas 
próprias o atendimento 
em casos violentos tem 
mais prontidão. “Todos 
esses dados nos ajudam a 
ser mais eficazes no nosso 
patrulhamento e no aten-
dimento mais rápido para 
essa vítima”, afirmou. O ór-
gão também deixa viaturas 
de prontidão próximas aos 
locais com maior número 
de ocorrências.  

De acordo com os dois 
secretários, o aumento no 
número de denúncias e 
flagrantes não reflete ne-
cessariamente no aumento 
da violência, mas pode tam-
bém ser fruto de subnotifi-
cações, denúncias que não 
eram realizadas antes. “Nós 
não tínhamos esse retrato 
num prazo amplo, começa-
mos a ter após 2019, com a 
divulgação do programa e 
os eventos que a secretária 
Tânia Castilho realizou”, 
afirmou o secretário Lima. 
Tânia Castilho disse que a 
partir do trabalho realizado 
as mulheres atualmente po-
dem denunciar de “forma 
mais segura, estruturada e 
acolhedora”, complemen-
tou a secretária.  

Denunciar é 
fundamental
Os dois secretários fri-

saram a importância do 
registro de boletim de ocor-
rência em caso de violência 
sofrida, seja ela física ou 
verbal. “Primeira coisa é 
fazer boletim de ocorrência. 
Nós precisamos saber o 
que está acontecendo nes-
sa casa, nessa residência”, 
afirmou o secretário Lima. 

Aplicativo “SOS Ca-
minho das Rosas”

Criado e lançado em 

2020, o aplicativo “SOS 
Caminho das Rosas” é 
mais uma forma criada 
para a denúncia. Segundo 
a Guarda Civil, 124 mulhe-
res estão com o aplicativo 
instalado no celular. Até 
este mês, 22 acionamentos 
do botão de pânico foram 
feitos, trazendo prontidão 
no atendimento da ocor-
rência. O aplicativo roda 
nos sistemas Android e 
IOs e pode ser instalado na 
sede da Guarda Civil, no 
Jardim Morada do Sol. Em 
geral, é preciso uma medida 
protetiva aberta para que o 
programa seja instalado no 
celular, mas a falta de uma 
não caracteriza impedimen-
to. Estão cadastradas 249 

medidas protetivas. 

Atuação no 
pós-agressão
Com o crescimento da 

estrutura, o programa dá 
os próximos passos para 
realizar um acompanha-
mento após uma situação 
de agressão. Segundo Tânia 
Castilho, desde outubro 
o trabalho começou a ser 
integrado a outros órgãos 
municipais, com assistentes 
sociais, psicólogos e ajuda 
para recolocação profis-
sional a partir do Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT) e de empresários 
locais. “Tivemos a primeira 
grande reunião com todos 
para pensar na melhor for-

ma de atuar. O Caminho 
das Rosas agora passa a 
ser também um programa 
voltado para a pós-agres-
são, completando o ciclo 
de proteção e segurança”, 
disse a secretária.

Atuação nas escolas
De acordo com o secre-

tário Sandro Bezerra Lima, 
existem conversas com a 
secretaria de educação para 
que futuramente aconteça 
um trabalho de conscien-
tização dentro das escolas, 
principalmente voltado ao 
público de 15 a 17 anos, 
época em que começam os 
primeiros relacionamen-
tos. “É importante levar 
essa mensagem para os 

adolescentes de 15 a 17 
anos, porque aí começamos 
esse trabalho de educação 
cedo”.

Reforma da Delegacia 
da Mulher

A Delegacia de Defesa 
da Mulher passou por uma 
reforma em 2021, com 
as obras finalizadas em 
novembro. Agora o espa-
ço serve de base para que 
Guarda Civil, Polícia Civil 
e o Caminho das Rosas 
trabalhem em conjunto. A 
delegacia conta com de-
legado titular próprio e na 
reforma passou a ter uma 
brinquedoteca um espaço 
onde as crianças têm mais 
conforto. 



COLÉGIO META

Colégio Meta promove ‘Festa Neon’ 
para o encerramento do ano letivo 
Programação permitiu a oportunidade de socializar, interagir com os colegas, dançar e brincar

O tempo passa 
muito depressa! 
Mais um ano le-

tivo chega ao fim e este 
2021 foi absolutamente 
desafiador. Apesar da 
complexidade, um ano 
produtivo, repleto de no-
vos aprendizados. Visan-
do comemorar o encerra-
mento de mais esse ciclo, 
o Meta Neon invadiu as 
turmas, agitando as crian-
ças e jovens, pois a festa 
foi proporcionada a todos 
os segmentos, da Edu-
cação Infantil ao Ensino 
Médio. 

Os eventos de encer-
ramento contaram com a 
participação dos alunos, 
professores e colaborado-
res do Colégio, das duas 
Unidades. Para garantir a 
habitual organização, foi 
dividido por segmento 
em horários diferencia-
dos, assim todos puderam 
participar e se divertir 
bastante, com segurança.

Em clima de festa, 
os alunos se deliciaram 
com a apetitosa mesa de 
salgados, atrativos coque-
téis de frutas feitos por 
“bartender” de verdade e 
muitos sorvetes. As cores 
vibrantes das vestimentas 
e da decoração, sob o 
efeito da iluminação e do 
som comandado por DJ, 
proporcionaram um clima 
especial, pertinente às 
metas estabelecidas para 
o evento. 

Os estudantes tiveram 
a oportunidade de socia-
lizar, interagir com os 
colegas, dançar e brincar, 
o que foi de extrema im-

portância, principalmente 
devido ao extenso tempo 
de isolamento social.

Iluminado, essa é a pa-
lavra que traduz as marcas 
do Meta Neon, expressas 
nitidamente nos registros 
fotográficos capturados. 
Foi dessa forma que os 
estudantes se despediram 

do Colégio, rumo às tão 
esperadas férias escola-
res! O ano mal acabou e a 
equipe Meta já sente sau-
dade, iniciando a mobili-
zação para as novidades 
de 2022 e os preparativos 
para recepcionar sua co-
munidade escolar na volta 
às aulas do novo ano. 

A equipe do Colégio 
Meta agradece a confian-
ça e parceria de todos os 
pais, familiares, ou res-
ponsáveis, e convida os 
que ainda não conhecem a 
sua Proposta Pedagógica 
para uma visita. Até a pri-
meira quinzena de janeiro 
de 2022, o setor de atendi-

mento estará à disposição 
de segunda a sexta, das 
8h às 17h, exceto do dia 
23/12 a 02/01, quando o 
expediente regular será 
interrompido devido ao 
recesso entre Natal e Ano 
Novo. 

Para conhecer mais 
sobre as atividades de-

senvolvidas no Colégio, 
acesse o portal www.cole-
giometa.com, ou venham 
nos visitar. A Unidade I 
está situada na Rua Her-
mínio Steffen, nº 96, Jar-
dim Regin, e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1541, Itaici
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Como que advocacia trabalhista 
pode proteger à sua empresa?

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Bons advogados são capazes de evitar inúmeros problemas apenas conhecendo leis

O advogado é , 
sem dúvida, 
um profissional 

essencial para o bom an-
damento de uma empre-
sa. Um bom advogado é 
capaz de evitar inúmeras 
dores de cabeça para a 
empresa, bem como para 
seus sócios e gestores. 
Aqui iremos abordar 
uma das áreas mais im-
portantes na gestão de 
empresas: a advocacia 
trabalhista.

Toda empresa, mes-
mo de pequeno ou mé-
dio porte, depende uma 
série de contratos para 
o seu funcionamento. 
Há os contratos traba-
lhistas, de fornecedores, 
contratos societários, de 
serviços, e vários outros. 
E é aí onde entra um 
bom advogado.

As ações trabalhistas 
se elevam cada vez mais 
no Brasil. Estima-se que, 
em 2016, a Justiça do 
Trabalho recebeu mais 
de 3.9 milhões de no-
vos processos. Apesar 
da redução desse nú-
mero após a reforma 
trabalhista, o número 
de novos processos no 
Brasil ainda é bastante 
significativo.

Por isso, todo empre-

endedor deve se utilizar 
da advocacia trabalhis-
ta para ter a segurança 
de tomar as melhores 
decisões para a sua em-
presa. Esse é um dos 
pilares para se construir 
uma empresa sólida e de 
maior estabilidade.

O que é advocacia 
trabalhista?

A advocacia traba-
lhista se baseia no cha-
mado Direito do Traba-
lho. A função do Direito 
do Trabalho é estudar as 
relações de trabalho e 
definir normas, regula-
mentações e princípios 
para o bom funciona-
mento dessas relações, 
sob a ótica jurídica. É 
ele quem atende os in-
teresses das empresas e 

de seus colaboradores 
a partir da inspeção de 
contratos e de ações in-
dividuais ou coletivas, e 
buscam aconselhar em-
preendedores sobre de-
cisões importantes para 
suas empresas, agindo 
sempre de forma preven-
tiva e evitando litígios 
futuros desnecessários.

Benefícios à 
empresa
Há diversas formas 

de se beneficiar do au-
xílio de um advogado 
trabalhista, destacando 
algumas delas: Elabo-
ração e checagem de 
contratos trabalhistas, 
de prestação de servi-
ço, de terceirização, e 
similares; Elaboração 
de processos internos 

como os de demissão 
e contratação; Repre-
sentação em processos 
administrativos e judi-
ciais; Elaboração de con-
tratos de colaboradores 
temporários; Checagem 
do funcionamento da 
empresa às normas tra-
balhistas; Atenção com 
irregularidades tributá-
rias e de outras formas 
que possam prejudicar a 
empresa.

Como pode notar, a 
importância da advoca-
cia trabalhista está em 
prover o auxílio neces-
sário para que uma em-
presa funcione sem irre-
gularidades de diversos 
tipos, e assim consiga 
evitar problemas capa-
zes de atrapalhar o seu 
crescimento. Subestimar 

o papel do advogado tra-
balhista para o negócio 
é um erro que pode ser 
fatal!

Quando contratar?
O erro maior é acre-

ditar que um advogado 
deve ser procurado so-
mente quando há algum 
processo ou ação contra 
a empresa. A verdade 
é que a função da ad-
vocacia trabalhista é a 
de evitar que situações 
desse tipo se tornem 
necessárias, tanto para o 
empregador, quanto para 
o colaborador. Por isso, 
o acompanhamento de 
um profissional deve ser 
feito desde o início. 

Um serviço de asses-
soria trabalhista fará uma 
inspeção da sua empresa 

para encontrar pontos de 
irregularidade e apontará 
meios para solucionar 
esses problemas. 

Proteja sua empresa 
agora mesmo!

Não espere demais 
para se beneficiar da 
advocacia trabalhista na 
sua empresa. O escritó-
rio Percival Nogueira 
Sociedade Individual 
de Advocacia (PNM 
Advocacia) é especiali-
zado em ajudar empre-
endedores nas diversas 
necessidades do dia a 
dia de uma empresa. 
Você encontrará uma 
equipe sempre disposta 
a fazer o melhor pela sua 
empresa.

Autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advo-
gado, especialista em Di-
reito Tributário, Holding e 
Planejamento Societário, 
Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritó-
rio contábil Harmonia 
Contabilidade; Master 
Practitioner; Personal e 
Professional Coach.

O advogado trabalhista é um profissional do Direito voltado para a defesa de  interesses de empresas e colaboradores

GOLPE
Procon Indaiatuba alerta para casos de cobrança indevida em nome do órgão

A direção do Procon 
de Indaiatuba alerta 
à população sobre a 
prática de crime de es-
telionato. 

De acordo com o 
órgão, pessoas estão 
entrando em contato 
fazendo cobrança de 
dívidas, porém o Pro-
con alerta que nenhum 

funcionário está autori-
zado a fazer este tipo de 
atendimento.

O diretor do Pro-
con Indaiatuba, Ivan 
Gilio, informa que nas 
últimas semanas cinco 
pessoas procuraram o 
órgão para confirmar 
se a cobrança recebida 
era verdadeira. “Rece-

bemos estes munícipes 
que foram contatadas 
por um indivíduo, o 
qual se diz advogado do 
Procon. Esta pessoa in-
forma a vítima de uma 
dívida em seu nome 
e envia um boleto de 
cobrança para ser pago. 
Caso esse débito não 
seja quitado, o suposto 

advogado ainda ameaça 
dizendo que o nome irá 
para o Serasa”.

“Quero ressaltar que 
o Procon não faz ne-
nhum tipo de cobrança 
e nem recebe pagamen-
to de dívida. Peço que 
todos tenham muita 
atenção quando recebe-
rem ligações ou boletos 

em nome do Procon e 
se possível nos contate 
e faça um Boletim de 
Ocorrências. Só assim 
poderemos chegar nesta 
pessoa mal-intenciona-
da e proteger o cidadão 
de bem”, finaliza Gilio.

Para  dúvidas  ou 
mais informações o 
telefone do Procon 

é (19) 3816 9254. O 
consumidor também 
pode entrar em contato 
pelo e-mail juridico.
procon@indaiatuba.
sp.gov.br ou presen-
cialmente, das 8h às 
17h ,  de  segunda  a 
sexta-feira no Ponto 
Cidadão, rua Vinte e 
Quatro de Maio, 1670.
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GM usa cães para apreender 7 tipos 
de drogas no Jd. Oliveira Camargo

Na noite desta ter-
ça-feira (14) as 
equipes do Ca-

nil da Guarda Civil de 
Indaiatuba apreenderam 
uma grande quantidade 
de drogas no Bairro Jar-
dim Oliveira Camargo.

As equipes do Canil 

REPRODUÇÃO FACEBOOK/GCI

EDUARDO TURATTI/GCI

MULHER
Equipe do programa ‘Caminho das Rosas’ 
detém acusado de ameaçar ex-companheira

047 e 105 realizavam o 
patrulhamento preventi-
vo do bairro, quando um 
homem com uma mochi-
la chamou a atenção dos 
agentes. Ao perceber a 
aproximação das viaturas 
ele saiu correndo para o 
interior de uma mata.

Com o auxílio dos 
cães Duke e Bolt os agen-
tes realizaram buscas na 

A equipe do Cami-
nho das Rosas prendeu 
na madruga de domin-
go (12), um homem 
de 33 anos, após des-
cumprir uma medida 
protetiva.

A prisão ocorreu 
depois que a vítima en-
trou em contato com a 
Guarda Civil através do 
telefone de emergência 
(153), relatando que 
seu ex-companheiro 
estava passando diver-

mata, mas não consegui-
ram encontrar ninguém. 

De acordo com in-
formações, algum tempo 
depois o homem saiu do 
local e na mochila que ele 
carregava os agentes en-
contraram 301 porções de 
maconha, 40 porções de 
haxixe, 865 microtubos 
com cocaína, 450 pedras 
de crack, 20 frascos com 

lança perfume, 5 porções 
de MD e 19 drogas sin-
téticas. 

Diante dos fatos, ele 
foi detido e conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 
onde o caso foi apresen-
tado ao delegado. Toda 
a droga foi apreendida e 
o homem preso em fla-
grante pelo envolvimento 
com o tráfico de drogas.

Ação encontrou  maconha, haxixe, cocaína, crack, lança perfume, MD e ainda produtos sintéticos

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

sas vezes em frente a 
sua residência, sempre 
buzinando sua moto 
ou batendo no portão 
da casa, descumprindo 
uma medida protetiva.

Imediatamente o 
COI (Centro de Ope-
rações e Inteligência) 
enviou a equipe do 
Programa Caminho 
das Rosas para o local 
e os agentes lograram 
êxito na localização 
de detenção do indi-

víduo, que aparentava 
estar embriagado. Ele 
foi conduzido até a 
Delegacia de Polícia, 
onde ficou preso em 
flagrante pelo descum-
primento da medida 
protetiva. Sua moto 
foi apreendida e reco-
lhida a um pátio cre-
denciado pelo poder 
público. A ocorrência 
contou com o apoio de 
uma viatura da Polícia 
Militar.

A Guarda Civil de 
Indaiatuba logrou êxito 
ao localizar e recuperar 
um veículo que foi rou-
bado no último dia 09.

A equipe realizava o 
patrulhamento preven-
tivo do Bairro Cidade 
Nova, quando viram 
um veículo Ford/Fies-
ta, que constava no 
sistema como produto 
de roubo.

Imedia tamente  a 
equipe informou o COI 

PATRIMÔNIO 
Centro de Inteligência identifica veículo 
roubado e agentes prendem acusados 

(Centro de Operações 
e Inteligência) sobre 
o carro transitando na 
Avenida Presidente 
Kennedy e viaturas 
foram deslocadas para 
dar apoio a ocorrência.

Ao serem aborda-
dos, três das quatros 
pessoas alegaram des-
conhecer a origem do 
carro, porém o moto-
rista foi reconhecido 
pela vítima como um 
dos autores do roubo 

de seu veículo.
Diante dos fatos, 

tudo foi apresentado na 
Delegacia de Polícia, 
onde o Delegado de 
plantão tomou as me-
didas cabíveis a polícia 
judiciária. 

Toda a droga foi apreendida e o homem preso em flagrante

APREENSÃO
Homem de 27 anos é flagrado dirigindo bêbado no Jd. Morada do Sol

Um homem de 27 
anos foi detido pela Guar-
da Civil, após transitar em 
zigue-zague pelo bairro 
Jardim Morada do Sol. O 
flagrante ocorreu durante 
o patrulhamento na ma-

drugada de sábado (11).
Ao avistar um veículo 

Fiat/Brava transitar em 
zigue-zague pela via, a 
equipe emanou uma or-
dem de parada ao condu-
tor do veículo, que parou 

seu carro e os passageiros 
desceram. Após o último 
passageiro descer o moto-
rista arrancou com o ve-
ículo, dando início a um 
breve acompanhamento. 
O carro foi interceptado 

na Alameda Filtros Man 
e neste momento o mo-
torista saiu do veículo e 
tentou fugir a pé, sendo 
detido pela equipe 142 
com o apoio do coorde-
nador. 

Com sinais caracte-
rísticos de embriaguez 
ele foi conduzido ao IML 
na cidade de Campinas, 
onde passou por um 
exame de alcoolemia e 
depois foi apresentado 

na Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plan-
tão tomou as medidas ca-
bíveis a polícia judiciária. 
O veículo foi apreendido 
por um pátio credenciado 
ao poder público.
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Natação conquista sete medalhas 
no Campeonato Brasileiro Sênior
Equipe local garantiu o sexto lugar na competição realizada neste mês, no Rio de Janeiro

A equipe de nata-
ção de Indaiatuba 
encerrou o ano 

com chave de ouro ao 
conquistar sete medalhas 
no Campeonato Brasileiro 
Sênior de Verão – Troféu 
Daltely Guimarães.

Nove atletas de In-
daiatuba participaram do 
campeonato que aconte-
ceu entre os dias 7 a 11 
de dezembro, no Clube 
de Regatas do Flamengo, 
no Rio de Janeiro. Com as 
medalhas, a equipe local 
conquistou a sexta colo-
cação entre os melhores 
do país.

As medalhas de bron-
ze vieram no Revezamen-
to 4x100m medley misto, 
com Kaio César, Andres-
sa Simião, Lucas Batista 
e Mercedes Toledo; no 
200m peito, com Andres-
sa Simião; no 200m cos-

borboleta com Lucas Ba-
tista, detentor do 12º me-
lhor tempo da modalidade 
no mundo.

“Os resultados alcan-
çados no Campeonato 
Brasileiro Sênior com-
provam a excelência do 
trabalho realizado por 
nossa equipe”, comenta 
o secretário municipal de 

Com as medalhas, a equipe local conquistou a sexta colocação entre os melhores do país

tas, com Thalita Daroz; e 
no 200m borboleta, com 
Lucas Batista.

As medalhas de prata 
foram conquistadas no 
100m peito com Andres-
sa Simião; no 4x100m 
medley masculino, com 
Kaio César, Pedro Garcia, 
Lucas Batista e Rafael 
Pietrobom; e no 100m 

Esportes, Marcos Antônio 
de Moraes, o Marquinhos. 

Destaque
O técnico Cristian Sol-

dano disse que a sexta co-
locação é um feito inédito, 
tanto em medalhas, como 
no total de pontos soma-
dos. “Com estes resulta-
dos, terminamos a compe-

tição na quarta colocação 
com a equipe feminina e 
na sétima posição com o 
masculino”, revela.

Na pontuação geral por 
clubes, a equipe da ADI/
Prefeitura de Indaiatuba 
ficou atrás apenas do Fla-
mengo, Corinthians, Sesi-
-SP, Minas Tênis Clube e 
Fluminense, terminando 
à frente da Unisanta, Pai-
neiras, Pinheiros e Clube 
Curitibano, que fecham 
o Top 10 da competição, 
que contou com um total 
de 20 clubes. 

Para Cristian, os resul-
tados são fruto de intenso 
trabalho e dedicação da 
equipe, em todas as ca-
tegorias. “Os trabalhos 
para esta temporada co-
meçaram em 4 de janeiro 
e foi um ano de muitos 
desafios”, aponta. “Mas 
todos se empenharam e 
os resultados apareceram, 
inclusive nas categorias 
de base e no PcD, o que 

mostra que a equipe vem 
forte nos próximos anos, 
com apoio dos técnicos 
Bruno Dorado, Rodrigo 
Fukuda e João Antônio 
Pereira”.

2022
Em 2022, a ADI/In-

daiatuba terá competi-
ções internacionais pela 
frente. “Disputaremos 
competições importantes 
em piscinas de 25 e 50 
metros e três atletas têm 
potencial para chegar à 
Seleção Brasileira: An-
dressa Simião, Mercedes 
Toledo e Lucas Batista”, 
revela o técnico. “Mas 
todos têm a possibilidade 
de conquistar grandes 
feitos, o que comprova a 
evolução de nossa equipe, 
ano após ano, com o apoio 
da Prefeitura de Indaiatu-
ba, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes, 
que nos dá todo o suporte 
necessário”.

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br
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Fantasma faz sua estreia no dia 26 de janeiro, em casa, e vai enfrentrar a Portuguesa    

Primavera busca reforços para ter time 
competitivo na Série A2 do Paulista 

REPRODUÇÃO 

Há 40 dias da estreia 
na Série A2 do 
Campeonato Pau-

lista, após 35 anos de espera, 
o Esporte Clube Primavera 
treina firme para montar 
um elenco competitivo em 
2022. O pontapé inicial na 
competição será no dia 26 
de janeiro, às 15h, no Gi-
gante da Vila contra a Por-
tuguesa. 

Pelo menos metade do 
elenco que conquistou o 
acesso este ano foi mantido. 
Sob o comando de Ademir 
Fesan, também remanes-
cente, o time já treina há 
algumas semanas e com 
novidades no elenco. Entre 
elas, jogadores como o go-
leiro Adne, o lateral-direito 
Taylon, o zagueiro Daciel, o 
meia Wander Luiz e os ata-
cantes Daniel Cruz e Felipe 
Cruz. 

“São jogadores que já 
estão treinando, mas ainda 
não assinaram seus contra-
tos”, saliente o presidente do 
Fantasma, Eliseu Marques. 

Quem também está pra-
ticamente fechado com o 
Tricolor de Indaiatuba é o 
atacante Rafael Marques, de 
38 anos, que veio do Bota-
fogo de Ribeirão Preto, mas 
que já passou por grandes 
clubes brasileiros como Pal-
meiras, Botafogo, Cruzeiro, 
Sport, Figueirense e São Ca-
etano. “Hoje é 90% de certe-
za que ele vem, mas precisa 
assinar o contrato”, informa 
Eliseu.

Porém, a informação é 
de que o atleta já está con-
firmado e deve ser apresen-
tado ao clube em janeiro. 

Inclusive, no próprio site da 
empresa que gerencia a car-
reira do jogador, o atacante 
aparece como atleta do Es-
porte Clube Primavera. A 
agência, por sua vez, é admi-
nistrada por Nenê Zini, um 
dos investidores no Fantas-
ma ao lado do ex-jogador 
Deco. 

Outros jogadores tam-
bém podem ser confirma-
dos no elenco Tricolor em 
2022. São os casos dos vo-
lantes Pablo Oliveira e Van-
der, do zagueiro Arthur e do 
atacante Alexandro Batista. 
Emprestado ao Cruzeiro, o 
atacante Carlos Yuri deve 
retornar ao clube.  

Além das possíveis che-
gadas, o clube garantiu a 
permanência de metade do 
elenco. Foram mantidos os 
goleiros André Luiz e Frank, 
além de Rykelme que subiu 
da base. Na zaga permane-
ceram Otilo, Victor Caetano 
e o experiente Rodrigo Ar-
roz. Também continuaram 
no clube os laterais Mateus e 
Tiago. No meio-campo fica-
ram Daniel Bonassa e Wag-
ner, enquanto que na frente 
foram mantidos Samuel 
Ethor, Tibúrcio e Rian.   

Série A2 
Além do Primavera, ou-

tros 15 clubes vão em busca 
do título da Série A2 e, con-
sequentemente, do sonhado 
acesso a divisão de elite do 
futebol paulista. São eles: 
Monte Azul, São Caetano, 
Portuguesa Santista, Rio 
Claro, Velo Clube, XV de Pi-
racicaba, Juventus, Atibaia, 
Linense, Red Bull Brasil, 
Portuguesa, Taubaté, Oeste, 
Audax e São Bento. 

“A gente entra no cam-

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br 

peonato lutando sempre 
pela classificação. Claro que 
quando se tem um acesso 
e você está numa nova di-
visão, a primeira meta é se 
manter nela. Mas o nosso 
propósito é buscar sempre o 
acesso. Esse é o espírito que 
deve ser passado para todos 
os atletas”, analisa Marques. 

A Série A2 do Paulistão 
2022 deve começar no dia 
26 de janeiro, com a final 
prevista para 17 de abril. Na 
primeira fase, as 16 equipes 
se enfrentam em turno úni-
co, classificando-se os oito 
melhores colocados para 
as quartas de final. Os dois 
finalistas garantem vaga na 
principal divisão do esta-
dual, enquanto que os dois 
últimos colocados serão re-
baixados para a Série A3. Atacante Rafael Marques, com passagem vitoriosa pelo Palmeiras, deve se apresentar ao Primavera 

Memórias do 
E.C. Primavera

ACERVO DO EC PRIMAVERA

O “Memórias” 
desta semana 
traz a recor-
dação de um 
ano épico na 
h i s t ó r i a  d o 
Esporte Clu-
be Primavera. 
Há exatos 60 
anos, o clube 
conquistava o 
tricampeonato 
do Amador de 
Indaiatuba. No 
mesmo ano, 
outro capítu-
lo importan-
te na história 
do  c lube:  a 
inauguração 
do estádio Gi-
gante da Vila 
Industrial, o 
qual em 1990 
passou ser cha-
mado oficial-
mente como 
Íta lo  Mário 
Limongi.
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Fiec promove última campanha
de doação de sangue deste ano

MAURICIO SANTALIESTRA DCSI/FIEC

Ação em Indaiatuba é realizada há 16 anos e conta com certificação como instituição parceira do Hemocentro

A Fundação In-
daiatubana de 
Educação e Cul-

tura (Fiec), em parceria 
com o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia 
(Hemocentro) da Uni-
versidade de Campinas 
(Unicamp) realiza, neste 
sábado, 18 de dezembro, 
a última campanha de 
doação de sangue do ano 
de 2021.

Para doar é necessário 
que o doador retire uma 
senha on-line através do 
link: 

https://www.doacao-
sangue.fiecdev.com.br. 
As senhas são limitadas 
por horários, das 8h30, 
9h, 10h, 10h30 e 11h. 
A ação se faz necessária 
para evitar aglomerações 
devido a pandemia da 
Covid-19.

O doador deve com-
parecer no dia da co-

leta (conforme horário 
agendado), na unidade 1 
da Fiec, na Avenida En-
genheiro Fabio Roberto 
Barnabé, 3405, Jardim 
Regina.

Requisitos
Há vários critérios 

que podem determinar se 
o candidato está apto ou 
inapto para ser doador, 
para isso, ele passa por 
uma triagem realizada 
por profissionais do He-

mocentro.
Para doar é obrigató-

rio a apresentação de um 
documento oficial com 
foto, ter entre 16 e 69 
anos e pesar mais de 50 
quilos. No caso dos me-
nores de 18 anos, é pre-
ciso ter o consentimento 
formal dos responsáveis.

Não é necessário estar 
em jejum, porém deve 
apenas evitar ingerir ali-
mentos gordurosos, nas 
quatro horas que antece-

dem a doação; Não pode 
doar sangue a pessoa 
que apresentou sintomas 
gripais, resfriado ou in-
fecção acompanhado de 
febre nos últimos 14 dias; 
Fumantes devem evitar 
o cigarro ao menos duas 
horas antes e duas horas 
após da doação; Também 
não podem ser doadores 
os portadores de sífilis, 
malária ou doença de 
chagas, alcoolista crônico 
ou que tenham ingerido 
bebida alcoólica, nas úl-
timas 12 horas que ante-
cedem a doação; Ter sido 
exposto a situações de 
risco para doenças sexu-
almente transmissíveis; E 
ter realizado endoscopia 
há menos de seis meses 
são fatores que também 
impedem a doação de 
sangue.

Vacinados 
contra Covid-19
O candidato que já 

Programação ocorre neste sábado (18) na instituição 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

tenha se vacinado contra 
a covid-19 fica impedido 
de doar sangue no prazo 
de 48 horas, para cada 
dose da CoronaVac, e de 
sete dias após cada dose 
das vacinas da AstraZe-
neca, Pfizer e Janssen. 
É necessário apresentar 
o comprovante de vaci-
nação.

Quem tomou a vacina 
contra a gripe, também 
deve esperar 48 horas 
para fazer a doação de 
sangue.

Estoque
Segundo o relatório 

de estoque de sangue do 
Hemocentro desta quar-
ta-feira (15), os sangues 
tipo AB+, B+ e B- estão 
em situação estável. Já 
os tipos O+, O-, A+, A- 
e AB- estão em situação 
de alerta. 

E é no fim de ano, 
quando a cidade fica 
mais vazia, que existe 

a tendência de queda 
na taxa de doadores de 
sangue. Por outro lado, 
a demanda costuma cres-
cer, por causa de aciden-
tes de trânsito comuns 
nesta época do ano. Por 
isso, a fundação ressalta 
a importância de manter 
as doações.

Balanço
De acordo com os úl-

timos números divulga-
dos pela Fiec, de janeiro 
a novembro de 2021, 
1.887 pessoas passaram 
pelo processo de triagem 
da campanha, sendo que, 
618 pessoas participaram 
pela primeira vez. Nesse 
mesmo período foram 
coletadas 1.437 bolsas 
de sangue.

Indaiatuba recebe a 
campanha de doação de 
sangue na Fiec, há 16 
anos e a fundação é cer-
tificada como Instituição 
Parceira do Hemocentro.



 | SAÚDE | A19

Yogaterapia leva ao autoconhecimento 
e contribui para saúde física e mental 
Conheça modalidades, conceitos filosóficos e como a prática pode trazer mais qualidade de vida

A palavra Yoga 
vem do Sâns-
crito e signi-

fica “união”, princi-
palmente entre corpo, 
mente e alma. Ela sur-
giu na Índia há mais 
de 5.000 anos, e na 
sua raiz mais clássica, 
propõe um caminho 
para o autoconheci-
mento fundamentado 
em conceitos e prá-
ticas, que formam a 
“Ashtanga”, que são 
os  pi lares  da Yoga 
clássica.

Para a professora e 
Yogaterapeuta, Clara 
Coelho de Carvalho, 
de 33 anos, formada 
no centro chamado 
Yoga Vydia Gurukul, 
na Índia,  em 2009, 
com especial ização 
em Yogaterapia pela 
mesma instituição em 
2019, essa prática é 
possível e acessível 
para todos, indepen-
dente de limitações do 
corpo, gênero, idade, 
ou classe social.

Yoga Online 
na Pandemia
Desde o ano passa-

do, diante do começo 
da Pandemia do Co-
ronavírus, Clara viu a 
necessidade de montar 
um p lano  de  au las 
online, com diversas 
modalidades. Ela ofe-

As posturas que envolvem a torção da coluna também são importantes para trazer sensação de estabilidade e segurança

rece tanto o pacote 
de  aulas  cole t ivas , 
como também o aten-
dimento individual 
como Yogaterapeuta. 
Ela explica melhor a 
diferença: 

“Nas aulas coleti-
vas, tive que resumir 
em 60 minutos uma 
prática que contem-
ple  as  respi rações , 
as  visual izações,  o 
relaxamento e as pos-

turas físicas. Por isso, 
nas aulas em grupo 
praticamos a Yoga de 
forma mais generali-
zada”.

A Yogaterapia, por 
sua vez, consiste em 
um atendimento to-
talmente personali-
zado, “aplicando os 
conceitos filosóficos 
da Yoga de acordo 
com o que cada pessoa 
vai relatando de suas 

experiências e senti-
mentos”, explica ela, 
que também se formou 
em Yoga Educativa – 
essa mais voltada a 
crianças e adolescen-
tes – em 2018, com um 
método desenvolvido 
por Maurício Salem, 
para ser colocado em 
escolas. 

Hatha
Clara trabalha com 

várias modalidades da 
Yoga: a mais clássi-
ca, é conhecida como 
Hatha, que tem esse 
nome pois “Ha” signi-
fica Sol e “Tha”, Lua, 
em Sânscrito. 

“É uma aula suave, 
em que trabalhamos as 
polaridades das ener-
gias, por isso remete 
ao Sol e a Lua, Yn e 
Yang, Claro e Escu-
ro. Nessa aula dedi-

camos um terço ao 
relaxamento: tanto no 
começo, com os exer-
cícios de respiração e 
recitação do Mantra 
OM, quanto no final, 
quando fazemos a fi-
nalização deitados de 
barr iga  para  c ima, 
na postura conhecida 
como “Shavasana”, 
ou “Postura do Cadá-
ver”, explica. 

Ela diz que procu-
ra sempre fazer cada 
movimento e respi-
ração de forma vaga-
rosa. Para que duran-
te os momentos de 
pausa, o aluno possa 
perceber a si mesmo, 
suas emoções, pen-
samentos, sensações 
e sugestões, que não 
vêm do intelecto, mas 
s im do corpo e  da 
experiência do Sentir. 

“Gosto de começar 
todas as aulas com 
o que chamamos de 
“Sanka lpa” ,  que  é 
uma proposta que a 
pessoa faz a si mes-
ma para experimentar 
durante a aula, algo 
que pode ser expresso 
em poucas palavras 
como: acolhimento, 
descanso, leveza, vi-
talidade, tranquilida-
de”. Segundo ela, é 
justamente essa pro-
posta inicial que cada 
um faz a si, mental 
e secretamente, que 
aumenta a motivação 
para com a prática. 

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

JAMILLE QUEIROZ
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Apresentação conta com participações da Orquestra Jovem e também de cantores solistas

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba 
faz último concerto do ano domingo

FELIPE GOMES

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta concerto natalino no auditório Rainha dos Apóstolos, no Mosteiro de Itaici

A Orquestra Sinfô-
nica de Indaia-
tuba realiza a 

última apresentação do 
ano no próximo domin-
go (19). O Concerto de 
Natal acontece a partir 
das 9h30, no auditório 
Rainha dos Apóstolos, 
no Mosteiro de Itaici, 
com entrada totalmente 
gratuita. O evento ainda 
encerra as atividades 
da AMOJI (Associa-
ção Mantenedora da Or-
questra de Indaiatuba), 
cuja Sinfônica é uma 
das iniciativas, além da 
Orquestra Jovem (OJI) 
que também se apresenta 
neste concerto. A direção 
artística e a regência é do 
maestro Paulo de Paula.

Ainda em conjunto 
com a Sinfônica neste es-
petáculo, participam dois 
solistas convidados: a 
soprano Laura Duarte e o 

tenor Arthur Raymundo.
O repertório conta-

rá com várias canções 
natalinas como Every 
Valley e Rejoice de Han-
del (extraídos da obra 
‘Messias’); Hallelujah 
de Leonard Cohen; Whi-
te Christmas de Irving 
Berlin; Gesu Bambino 
de Pietro Yon; e Con-

certo ‘Alla Rustica’ de 
Vivaldi. 

Para assistir a apre-
sentação basta apenas 
chegar com antecedên-
cia, pois a disponibi-
lização dos lugares é 
por ordem de chegada. 
O Concerto de Natal 
é realizado pela Asso-
ciação Mantenedora da 

Orquestra de Indaiatuba 
(AMOJI), em parceria 
com a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura de 
Indaiatuba. O Mosteiro 
de Itaici está situado à 
rodovia José Boldrini, 
170, bairro Itaici.

EMOSI
De volta às aulas pre-

senciais desde outubro, 
a Escola de Música da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba é responsável 
por ministrar cursos em 
7 instrumentos, além de 
aulas de musicalização 
e teoria musical, com a 
possibilidade de iniciar 
em uma orquestra. “Os 
alunos que se encontram 

no estágio intermediário 
e que se destacam nos 
estudos são encaminhados 
para a prática orquestral 
na OJI”, explica Marcel 
Pizzirani Murari, coor-
denador pedagógico da 
Escola.

A Escola atende, no 
momento, 193 alunos, de 
7 aos 18 anos de idade, e 
pretende abrir um proces-
so de inscrição para vagas 
remanescentes em mea-
dos de janeiro. As aulas 
de Iniciação Musical: Mu-
sicalização são voltadas 
para pessoas de 7 a 8 anos 
de idade; de Cordas Fric-
cionadas (Violino, Viola 
Clássica, Violoncelo e 
Contrabaixo) e de instru-
mentos de Sopros (flauta 
transversal, clarinete e sa-
xofone), ambas para quem 
tem de 9 a 18 anos; e o 
curso de Teoria Musical, 
para jovens a partir de 15 
anos. Informações sobre 
as aberturas das vagas se-
rão divulgadas em breve.

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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No dia 04 de Dezembro, aconteceu no Residencial Jardins do Golfe, o encer-
ramento do segundo torneio Jardim Indaiatuba Golf, em primeiro lugar ficou 
Rodrigo e Lorenzo Carbonel com apenas 8 anos. Na foto o campeão Rodrigo 
e sua filha, o pequeno Lorenzo e o  Presidente da Associação e  membros da 
Comissão Organizadora de Golf. Parabéns a todos!!

A AMG Advocacia reunida em sua confraternização,  deseja a todos um Feliz 
Natal e um Ano Novo Repleto de Alegria, Saúde e Prosperidade!!

E a RBC Transportes realizou está semana a confraternização de seus funcionários, com muita alegria, a Luciane 
e o Marcos desejam a todos, clientes e amigos,  um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade a todos!!

Inaugurou no último dia 10 de Dezembro a Telhanorte, rede de materiais de cons-
trução, a primeira loja de bairro no interior paulista.  A unidade segue o conceito 
inovador de home center em proporções menores criado pela rede, cuja premissa 
é estar onde o cliente está e oferecer soluções inteligentes.  A inauguração contou 
com a presença do Prefeito Nilson Gaspar, o Deputado Estadual Bruno Ganem 
e o  Secretário Municipal de Governo Luiz Alberto Pereira (Cebolinha), além de 
parceiros da loja!! Desejamos muito sucesso ao Juliano Ohta, CEO da Telhanorte, 
ao Javier Gimeno, CEO Latin American da Saint Gobain e toda equipe Telhanorte!!

Giovanna Magri no salão do Thiago Felix Cabeleireiro, 
não perca tempo e agende seu horário, e fique ainda 
mais linda para as festas de fim de ano!!

No dia 16 de Dezembro, nossa cliente e Parceira Ana Paula da Personalle Atêlier 
Marcenaria, comemorou seu aniversário e nós do Mais Expressão desejamos pa-
rabéns e muitas felicidades, hoje e sempre, Deus ilumine sempre seus caminhos!!

Nosso amigo e cliente Murilo da Encello aniversariou no 
último dia 11/12 e recebeu um lindo arranjo da Allícia 
Flores e um vinho, mimo desse semanário. O Jornal Mais 
Expressão deseja toda felicidade do mundo e que Deus o 
abençoe plenamente.
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Mr Roof

O lindo Átila  dos tutores Guilherme e Adriana Fieri,em 
consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715

Nossa cliente Dani do Tuia Restaurante, recebendo 
um vinho e uma linda orquídea da Recanto das Flores, 
mimo do Jornal Mais Expressão.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, telhado 
ripado com telhas tegulha no Helvetia em Indaiatuba. 
A Mr. Roof, estruturas para telhados em aço galvanizado, 
trabalha com orientação na execução da montagem ou 
entrega seu telhado pronto. Telhados embutido para uso de 
telhas galvanizadas, fibrocimento e também telhados com 
telhas cerâmicas. Mr Roof – inovação em telhados. Faça 
seu orçamento sem compromisso estamos atendendo on 
line e via WhatsApp F. (19) 98355-8383, comercial@ mrroof. 
com.br. A MR. Roof está em novo endereço na Rua: Edesio 
Capovila, 159 – Jardim Esplanada.

Simpatia e charme da Miss Terceira Idade Mathilde 
Cheskys, desfilando na Feira da Bondade, semana 
passada na Viber.

Bárbara Siqueira da Wolf Soluções em Reformas, 
recebendo um arranjo da Floricultura Recanto 
das Flores e um vinho, carinho do Jornal Mais 
Expressão.

Colégio Meta 

Alunos do 9º ano A da unidade I curtindo o Metacamp

Metacamp conectados - fundamental II 9º ano 

Final da Copa Intervalo fundamental I tarde - unidade I 

Clínica Bicho Amigo 

O Restaurante De La Marie e sua equipe deseja 
a todos seus clientes e amigos, um Feliz Natal 
e que em 2022 sejamos muito mais felizes, com 
Saúde e muita Paz!!
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É a terceira aventura solo do Tom Holland e é o filme mais aguardado do ano

‘Homem Aranha: Sem Volta 
Para Casa’ está nos cinemas

Homem Aranha: 
Sem Volta Para 
Casa é, sem dú-

vidas, um dos filmes 
mais aguardados de 
2021 e chegou as salas 
de cinema nesta quinta-
-feira (16). 

Essa terceira aventu-
ra solo do Tom Holland 
como Homem-Aranha 
no Universo Cinemato-
gráfico Marvel promete 
muitas emoções e sur-
presas para o público e 
se trata do evento mais 
esperado na cultura pop 
desde Vingadores: Ul-
timato.

Em Homem-Ara-
nha: Sem Volta para 
Casa, Peter Parker (Tom 
Holland) precisará lidar 
com as consequências 
da sua identidade como 
o herói mais querido 
do mundo após ter sido 
revelada pela reporta-
gem do Clarim Diário, 
com uma gravação fei-
ta por Mysterio (Jake 
Gyllenhaal) no filme 
anterior. Incapaz de se-
parar sua vida normal 
das aventuras de ser um 
super-herói, além de ter 
sua reputação arruinada 
por acharem que foi ele 
quem matou Mysterio e 
pondo em risco seus en-
tes mais queridos, Parker 
pede ao Doutor Estranho 
(Benedict Cumberbatch) 
para que todos esqueçam 
sua verdadeira identida-
de. Entretanto, o feitiço 
não sai como planejado e 
a situação torna-se ainda 
mais perigosa quando 
vilões de outras versões 

de Homem-Aranha de 
outros universos acabam 
indo para seu mundo. 
Agora, Peter não só terá 
de deter vilões de suas 
outras versões e fazer 
com que eles voltem 
para seu universo origi-
nal, mas também apren-
der que, com grandes 
poderes vem grandes 
responsabilidades como 
herói.

Matrix
Outra produção ci-

nematográfica que será 
lançada ainda neste mês 
é Matrix: Resurrections, 
novo filme da aclamada 
saga de ficção científica. 
No dia 22 de dezembro, 
os fãs de cinema poderão 
conferir o novo filme da 

franquia Matrix, conti-
nuando a saga de Neo 
(Keanu Reeves) em sua 
busca pela libertação 
das pessoas aprisiona-
das mentalmente pelas 
máquinas.

Se passando 20 anos 
após os acontecimentos 
de Matrix Revolutions, 
Neo vive uma vida apa-
rentemente comum sob 
sua identidade original 
como Thomas A. An-
derson em São Fran-
cisco, Califórnia, com 
um terapeuta que lhe 
prescreve pílulas azuis 
para neutralizar as coisas 
estranhas e não naturais 
que ele ocasionalmente 
vislumbra em sua men-
te. Ele também conhece 
uma mulher que parece 

REPRODUÇÃO

ser Trinity (Carrie An-
ne-Moss), mas nenhum 
deles se reconhece. No 
entanto, quando uma 
nova versão de Mor-
pheus oferece a ele a 
pílula vermelha e re-
abre sua mente para o 
mundo da Matrix, que 
se tornou mais seguro e 
perigoso nos anos desde 
a infecção de Smith, Neo 
volta a se juntar a um 
grupo de rebeldes para 
lutar contra um novo e 
mais perigoso inimigo 
e livrar todos da Matrix 
novamente.

Os dois filmes podem 
ser assistidos nas salas 
de cinema do Topázio 
Cinemas no Polo Sho-
pping Indaiatuba e no 
Shopping Jaraguá.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Nesse filme, Peter Parker terá de lidar com as consequências de se revelar sua identidade

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA
Lançamento Mundial - Ação / Aventura - Classificação 12 anos 
- 148 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (16) a Quarta (22): 15h35 / 18h50 / 21h30 [TC]
Polo Shopping Quinta (16) a Terça (21): 14h10 [VIP] / 17h25 
[VIP] / 20h40 [VIP] / 21h20 Quarta (22): 14h10 [VIP] / 17h25 
[VIP] / 20h40 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (16) a Segunda (20): 14h00 / 15h00 {TC] / 16h30 [TC] / 
17h15 / 18h15 [TC] / 19h50 [TC] / 20h30 / 22h05
Terça (21): 14h00 / 15h00 [TC] / 16h30 [TC] / 17h15 / 18h15 
[TC] / 20h30 / 22h05
Quarta (22): 14h00 / 15h00 [TC] / 17h15 / 18h15 [TC] / 20h30 
/ 22h05
Polo Shopping
Quinta (16) a Quarta (22): 13h30 / 15h00 / 16h00 / 16h45 / 19h15 
/ 20h00 / 22h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (16) a Quarta (22): 18h40
.......................................................................................................
A CRÔNICA FRANCESA
Reprise da Sessão do “Cineclube Indaiatuba” - Comédia Dramática 
- Classificação 14 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente no Sábado (18): 14h10
*Para a sessão “Cineclube”, ingresso único R$ 12,00 por espec-
tador
.......................................................................................................
FILHO-MÃE
Projeto “Assista Mulheres” - Drama - Classificação 14 anos - 102 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente na Terça (21): 19h50
*Para a sessão “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 por 
espectador
.......................................................................................................
CLIFFORD: O GIGANTE CÃO VERMELHO
3ª semana - Aventura / Comédia / Família - Classificação Livre 
- 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (16) a Quarta (22): 13h50
.....................................................................................................
..ENCANTO
4ª semana - Animação / Família - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (16) a Terça (21): 15h30 / 18h05
Quarta (22): 15h30
.......................................................................................................
MATRIX: RESURRECTIONS
Lançamento Mundial - Ação / Ficção - Classificação 14 anos 
- 148 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quarta (22): 17h45 [TC] / 21h00 [TC]
Polo Shopping
Quarta (22): 21h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (22): 14h30 [TC]
Polo Shopping
Quarta (22): 18h00

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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CASAS

CA00543-JD. REGENTE3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. .... R$ 424.000,00
CA00442-JD.MONTE CARLO-2 dorms +dep+2 vagas. ...... R$ 390.000,00
CA00521-VILA FURLAN- 3 dorms +dep+1 vaga. ............... R$ 380.000,00
CA00537-MOACYR ARUDA- 2 suites+dep+2 vagas c/ piscinaR$ 530.000,00
CA00544-VILA MARIA- 2 dorms c/ suíte+dep+3 vagas .... R$ 445.200,00
CA00519-JARDIM REGINA-3 dorms c/+dep+3 vagas ....... R$ 583.000,00
CA00513-JUCELINO KUBITSCHEK- 4 dorms+dep+2vagas R$ 400.000,00
CA00522-BELO HORIZONTE-2dorms c/ suíte+dep+2vagas. ....................  
............................................................................................. R$ 390.000,00
CA00527-BOA ESPERANÇA-3 dorms c/suíte+dep+2vagas ......................  
............................................................................................. R$ 500.000,00
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas. ........... R$ 552.000,00
CA00526-NOVA INDAIA-3 dorms c/ suíte+2 vagas ......... .R$ 402.800,00
CA00515-JD.BELA VISTA- 3dorms+dep+2vagas ............... R$ 742.000,00
CA00512-PARQUE DAS NAÇÕES-3dorms+de+2 vagas. ... R$ 477.000,00
CA00529-JD. PRIMAVERA-4 dorms c/ suíte +dep+3 vagas. .....................  
............................................................................................. R$ 530.000,00
CA00554-VILA SUIÇA-2dorms+dep+permuta .................. R$ 500.000,00
CA00555-CIDADE JARDIM-3 dorms+closet+planejados. . R$ 590.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00532-PARK REAL-3 dorms c/ suíte +dep+ 2 vagas. .... R$ 660.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dorms c/ suíte +dep+2 vags. ...... R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas  ......... R$  830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina .....................  
......................................................................................... .R$ 1.400.000,00
CA00465-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas. ..........R$ 1.650.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagasR$ 1.390.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ..................  
.......................................................................................... R$ 2.500.000,00
CA00550-HELVÉTIA PARK-4 suítes+dep+4 vagas alto padrão. .................  
.......................................................................................... R$ 2.390.000,00
CA00540-TERRA COTA- 4 suítes+dep+4 vagas e piscina .R$2.000.000,00

APARTAMENTO

AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ........................ R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03 dorms+dep+2 vagas ......................... R$ 493.000,00
AP00213-EDIFICIO LA SPEZIA- 2 dorms+dep+1 vaga ....... R$ 420.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas. .. R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. ....... R$ 325.000,00
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas. ........ R$ 350.000,00
AP00207-SÃO CONRADO-2 dorms +dep ......................... .R$ 180.000,00
AP00214-CENTRO- 2 dorms c/ suíte+dep+1 vaga. ........... R$ 478.000,00
AP00218-VISTA VERDE-3 dorms c/1 suíte+dep+2vagas .. R$ 385.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina ... .R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas. .....R$ 1.080.000,00
CH00075-VALE DAS LARANJEIRAS-3 casas + áreas de lazer+piscina.......  
...........................................................................................R$2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ...... R$ 530.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa ........................  R$ 500.000,00
CH00077-VALE DO SOL-3 dorms +dep+ piscina(aceita permuta). ..........  
............................................................................................. R$ 800.000,00
CH00078-TERRAS DE ITAICI- 4 dorms+dep+piscina+pomar ....................  
.......................................................................................... R$ 1.550.000,00
CH00037-VALE DAS LARANJEIRAS- planej+piscina+pomar+área lazer.  .  
.......................................................................................... R$ 1.900.000,00
CH00013-ITAICI- 6 dorms+4 salas+piscina+sauna .........R$ 2.800.000,00
CH00050-POLARIS-4 dorms+planej+lareira+áreas de lazer/goumert .....  
.......................................................................................... R$ 2.580.000,00

TERRENOS

TE00325-NOVA VENEZA-150M ......................................... R$ 200.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ................................... R$ 212.000,00
TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS ............... R$ 250.000,00
TE00352-JD. BELA VISTA 250MTS ..................................... R$ 254.400,00
TE00327-JD.PATELLI- 404MTS .......................................... .R$ 280.000,00
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344MTS .............................. R$ 425.000,00
TE00357-VILA FLORENÇA-150MTS ................................... R$ 180.200,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS ........................ R$ 280.000,00
TE00353-JARDIM REGENTE-262MTS. ............................... R$ 240.000,00
TE00337-MOSTEIRO DE ITAICI 2.500 MTS........................ R$ 600.000,00
TE00339-JD. DOS COLIBRIS 385MTS ................................. R$ 589.000,00
TE00349-PARK REAL 150MTS. ........................................... R$ 318,000,00
TE00359-JD. ESPLANADA 300MTS .................................... R$ 389,000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS .............................R$ 2.500.000,00
ST00002-VIDEIRAS- 32.000  MTS…………………………… ....R$3.800.000,00
ST00019-VIDEIRAS-24.200 MTS……………………… ...... ……R$2.800.000,00
 

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÕES

CASAS

CA00556-JD. PAU PRETO-2dorms+dep(comercial) ............... R$3.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00501-MONTREAL RESIDENCE – 3 suítes+dep+2 vagas .....................  
.....................................................................................R$ 5.500,00 incluso
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina .....................  
.................................................................................. R$ 18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagasR$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGE D´AMORE-2 dorms c/ suíte+de+1 vaga. ....................  
.............................................................................. R$ 2.450,00+cond+iptu
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

TE00134-CIDADE NOVA 40M ........................................R$ 2.000,00+iptu
TE00360- JD.PAU PRETO 530M ............................................. R$ 3.550,00

SALÃO E SALAS

SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS ..................................... R$ 1.500,00
SA00027-OFFICE PREMIUM-40MTS .................. R$ 1.200,00+cond+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. .................................R$ 650,00+iptu
SL00048-CENTRO- 110MTS. ..........................................R$ 2.500,00+iptu
SL00047-JD.MURYAMA 206MTS ................................ .R$ 4.500,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  ............................................. .R$ 5.000,00+iptu
SL00014-JD. DOS COLIBRIS 280MTS. ............................R$ 4.200,00+iptu
SL00044-JD. DOS COLIBRIS 130MTS. ............................R$ 3.000,00+iptu
SL00045-CENTRO- 265MTS ...........................................R$ 6.000,00+iptu

GALPÕES

GL00050-BELO HORIZONTE- A/C 211m A/T 270 ........ R$ 4.500,00+IPTU
GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m ........... R$ 13.000,00+IPTU

                   VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório 
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 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.                                                                                                     

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros 
e área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros 
e área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, chur-
rasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com 
casa em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro 
e varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala 
de jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada 
com banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão 
elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área 
gourmet com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$750 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo americano, 
lavabo, área de serviço, 3 vagas de garagem e portão eletrônico. Possui espaço gourmet, 
churrasqueira, pias, armários planejados, banheiro social, área de serviço, área de luz, porão 
e escada de acesso a suíte.                               

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.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets 
e uma com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha 
americana com ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, 
jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento 
solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, 
churrasqueira e armário embutido. 

CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 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$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios 
sendo 4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo 
interno e externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar 
condicionado, piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, 
banheiro, sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
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 plane-
jados, 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.
CA313 – CONDOMINIO VISTA VERDE – R$1.395.000,00 - Parte superior: 3 dormitórios sendo 1 
suíte com closet, banheiro com cuba dupla, porta balcão com controle automático, 2 dormitórios 
com janelas com sistema de fita abrem e fecham, banheiro social com domus, lavabo, escritório, 
sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, 2 vagas descobertas. Parte inferior com espaço 
gourmet, churrasqueira, pia, banheiro social, salão de festa, área de serviço e de luz, 2 vagas 
cobertas, portão automático e escada interna de acesso para o superior. Preparada para energia 
solar e ar condicionado nos dormitórios e sala.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar 
planejada, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, 
adega de vinho, 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.  
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.                                                                         

TERRENOS    

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

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m² 

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 – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 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

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. 
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui casa nos 
fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e 
garagem para 4 carros.  
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$3.200,00 – 4 salas, recepção, 2 banheiros, cozinha e 
quartinho de despejo.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.000,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga 
de garagem. 
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 4185- Apartamento  Vila Brizolla - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + 
Cond + IPTU

3 ref site 2057- Casa Jardim Recanto do Valle- 3 dorm, sala, co-
zinha, banheiro, churrasqueira e garagem - R$ 1.900,00 + IPTU

7 Ref site 31463- Casa  Jardim Nova Indaiá  - 2 dorm, banhei-
ro, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 390.000,00 

8 ref site 31534 - Jardim Jardim Flórida  - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 500.000,00

4 ref site 31522 - Apartamento  Jardim Novo Horizonte - 2 
dorm, sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + Cond

5 ref site 9647- Apartamento Bairro Pau Preto- 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 2.200,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 31517- Casa  Jardim Montreal Residence - 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço e garagem R$ 7.500,00 
+ Cond+ IPTU

10 ref site 30234- Terreno Europark Comercial  Lote de 
1.000,00 m² - R$ 800.000,00

11 ref site 31531 - Apartamento Parque São Lourenço  - 2 
dorm, coz, sala, banheiro social e garagem - R$ 315.000,00 
+ Cond + IPTU

12 ref site 30283 - Apartamento  Jardim Alice - 2 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 215.000,00

9 ref site 25117- Terreno Jardim Regente - Lote de 431 m² 
residencial R$ 380.000,00

1 ref site 29735- Casa Jardim Barcelona  - 3 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem R$ 2.300,00 + IPTU
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CA09771 - Linda casa térrea - Condomínio Moradas de 
Itaici - 2 dormitórios sendo 01 suíte máster com hidromas-
sagem, portal balcão , ar condicionado - ventiladores de teto 
- todo planejado - sala de estar e jantar conjugadas - cozinha 
planejada - área gourmet com toldo - lavanderia com armá-
rio - área de lazer completa com piscina, playground, salão 
de festas , quadra esportiva - R$ 2.700,00 + condomínio + 
IPTU.. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

CA09749 - JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - AT 125m², 
AC 115m² - 03 Dormitórios (sendo 1 suíte), WC Social, Sala 
2 Ambientes (jantar e estar), Cozinha C/ Armários Planejados, 
Garagem Coberta para 02 Carros. VENDA R$ 450.000,00. 
CORRETORA JUDITE GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 
99600-1290.

CA09773 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - CASA TÉRREA - 3 
Dormitórios (sendo 1 suíte), WC Social, Sala 2 Ambientes (estar e 
jantar), Cozinha Planejada, Lavanderia e Garagem p/2 Carros (1 co-
berto). Preparado para receber ar-condicionado, box nos banheiros. 
Venda: R$ 750.000,00. CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI: 
129578  TEL: (19) 99907-6516.

CA09769 - RESIDENCIAL  JARDIM  VISTA VERDE - SOBRA-
DO - AT .175,59 m² - AC 175 m² - 03 suítes, sendo uma máster 
avarandada  com closet,  todas  com persianas eletrônicas e ar 
condicionado, sala com pé direito duplo, cozinha ,  lavabo, 01 WC 
social, lavanderia, 04 vagas de garagem (02 cobertas), área gourmet 
com churrasqueira e jacuzzi . Rica em planejados. Aquecimento so-
lar, piso em porcelanato, fino acabamento. VENDA R$ 980.000,00. 
CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 – TEL: (19) 97168-2829

CA09758- PARQUE DAS NAÇÕES - PRÓXIMO AO 
SHOPPING, ESCOLAS, BANCOS E SUPERMERCADOS-
-AT.125m² AC.139m²- 03 dormitórios, sendo 01 suíte com 
ar condicionado, cozinha planejada, cooktop, coifa, sala, wc 
social, lavanderia, churrasqueira, 02 vagas de garagem com 
portão eletrônico. R$ 2.400,00 + IPTU. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09757 - JARDIM EUROPA II - CASA TÉRREA SEMI MOBI-
LIADA - AT 250m², AC 150,40m², 3 Dormitórios (sendo 1 súite), 
WC Social, Sala 2 Ambientes (estar e jantar), Cozinha Planejada, 
Despensa, Área de Serviço, Edícula c/ Churrasqueira e Banheiro 
de Apoio, Quintal, Jardim e Garagem p/ 4 Carros (2 cobertos).
Cozinha com forno elétrico, cooktop, exaustor, lava louças e ge-
ladeira. A casa ficará com os guarda roupas, mesa c/6 cadeiras, 
sofá retrátil e máquina de lavar roupas. Locação: R$ 5.000,00 + 
IPTU. CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI: 129578  TEL: 
(19) 99907-6516.

automatizadas, cama, deposito privativo no andar, pla-
nejados alto padrão, 01 vaga de garagem. R$ 2.800,00 
+ COND. + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09729 - Casa comercial - térrea - AU 60m² -  2 sa-
las - garagem coberta que poderá ser fechada por vidro 
para adaptar ambiente - excelente localização - ideal 
para salão de beleza - escritórios - R$ 1.700,00 + IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suite, WC social, sala ampla, cozinha 
americana, lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 
autos. Excelente condomínio com área de lazer comple-
ta. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU. . CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

TE06458- TERRENO COMERCIAL EM FRENTE AO 
CONDOMOMÍNIO MONTREAL  RESIDENCE - TER-
RENO COMERCIAL AT. 300m² R$ 340.000,00. . COR-
RETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-
3299

TE06459 - Quintas da Terracota - AT.1.460m², Exce-
lente terreno em condomínio alto padrão - topografia 
ímpar, oportunidade de negócio R$ 550.000,00.  COR-
RETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

CA09776 - JARDIM SANTA RITA - AT. 250 m² AC. 
120 m² -  Casa térrea em excelente localização com 
2 dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
quarto para dispensa e edícula com banheiro nos fun-

dos, garagem para 2 autos coberta. R$ 585.000,00. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 
- TEL: (19) 99293-1797.

CA09772 - JARDIM DO SOL - AT. 150 m² AC. 100 
m² - Casa térrea com 2 dormitórios (1 suíte), sala, 
cozinha, lavanderia, WC social e garagem para 1 
auto coberta. R$ 290.000,00. . CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-
1797.

CA09778 - PARQUE CAMPO BONITO  - CASA 
TÉRREA - AT 150 m2 - AC 115 m² - 02 dormitó-
rios, sala, cozinha com armários panejados, 01 WC 
Social, lavabo, lavanderia, garagem com 03 vagas 
cobertas, área gourmet com churrasqueira, portão 
eletrônico, porcelanato em toda extensão da casa 
e da área externa.   CASA CONCHEGANTE E DE 
FINO ACABAMENTO - VENDA R$ 378.000,00. 
CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 – TEL: 
(19) 97168-2829

CA09759 - AT. 300m² - AC. 279m² - SOBRADO 
COM ACABAMENTO SUPERIOR EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO ALTO PADRAO - RESIDENCIAL 
DONA MARIA JOSÉ -  sobrado com 04 suítes sendo 
03 com closet e 01 térrea, sala 02 ambientes, área 
de luz, escritório reversível para sala de cinema, la-
vabo, cozinha tipo americana com coifa e cooktop, 
área gourmet com pia e cooktop, quarto - pia com 
WC na parte exterior, lavanderia, piscina preparada 
para aquecimento com ducha, garagem para 04 au-
tos. Imóvel com excelente acabamento, aquecimen-
to solar, climatizado com ar condicionado inverter, 
jardim em condomínio com área de lazer completa 
e portaria 24 horas. R$ 1.780.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 
202852.

LOCAÇÃO

SL01143 - SALÃO COMERCIAL - AT 273,18 m² - AC 
437, 72 m² - Sobrado,  cada pavimento com : 218,86 
m² e 02 WCs.   03 vagas de garagem.   EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO de frente ao Parque Ecológico  e com 
estrutura pronta para levantar mais um pavimento - 
Locação R$ 9.000,00 + IPTU. CORRETORA YURICO 
– CRECI: 144049 – TEL: (19) 97168-2829

SL01146 - AU. 278m² - SALÃO COMERCIAL NO 
SEGUNDO PISO EM ÁREA CENTRAL - CENTRO - 
INDAIATUBA - sala comercial no segundo piso sendo 
salão principal com 03 salas de apoio - 01 com cofre, 
03 WCs social. R$ 4.500,00 + IPTU. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 
202852.

AP05353 - CENTRO - EXCELENTE APARTAMENTO 
SEMI MOBILIADO - AU 105 m² - 03 dormitórios (01 
suíte), sala avarandada , cozinha  com fogão e  filtro de 
água,  01 WC social, lavabo, lavanderia,  02 vagas de 
garagem  espaçosas e cobertas. 02  entradas  (social / 
serviço) ,   janelas acústicas em 02 dormitórios,  persia-
nas blackout, ventiladores de teto, ar condicionado na 
suíte, lustres,  cabos de HDMI e suporte de TV  insta-
lados, box nos banheiros,  aquecedor a gás, armários 
planejados em todos os ambientes .  LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓ-
GICO E  AO CENTRO COMERCIAL   - LOCAÇÃO  
R$ 2.800,00 + condomínio + IPTU. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 – TEL: (19) 97168-2829 

AP05350  - AU.55 m²- VILA HOMERO-SKY HOME 
MOBILIADO- 01 Suíte, lavabo, sala, cozinha plane-
jada, coifa, cooktop, geladeira, forno microondas, 
maquina lava e seca, ar condicionado, persianas 
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$ 
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

SO0499 - Sobrado à venda, 392 m² por R$ 2.100.000,00 - Jardim 
Residencial Helvétia Park II - Indaiatuba/SP

SO0498 - Sobrado com 4 dormitórios à venda, 330 m² por 
R$ 1.549.900,00 - Condomínio Haras Paineiras - Salto/SP

AP0882 - Apartamento com 2 dormitórios à venda, 64 m² por 
R$ 350.000,00 - Parque Brasília - Campinas/SP

AP0877- Apartamento com 3 dormitórios à venda, 84 m² 
por R$ 500.000,00 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

Apartamento com 4 quartos, 346 m², à venda por R$ 
1.300.000

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

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

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vendo casa no 
Villa Brizola: com 
3 dom. sendo 2 
suíte, sala, cozi-
nha, lavanderia, no 
fundo uma edícula 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, vaga de 
garagem coberta p 
3 carros, terreno de 
250m², próxima a 
Maravilhas do Lar, 
documentação tudo 
ok, R$ 350.000,00 
Contato 19 99714-
4113 19 - 3875-
4550
JD. NAIR MARIA: 
EM SALTO SP.  
01 DORMITÓRIO-
-SALA, COZINHA 
02 WCS GARA-
GEM E QUINTAL 
E M  L O T E  D E 
180M² APENAS: 
R$175.000,00 F= 
19.9 .9762-7997 
CORRA!
JD. CALIFORNIA 
AO, LADO DO SU-
P E R M E R C A D O 
CATO: BANCOS, 
B O U L E V A R D 
ETCT..NA AV PAU-
LA LEITE  LOTE 
DE 150M², SENDO 
02 DORMITÓRIOS 
(01-SUITE) SALA-
-COZINHA-WC-LA-
VANDERIA-COM 
GRANDE ÁREA 
DE TERRENO LI-
VRE NA FRENTE 
COM ENTRADA 
PARA VÁRIOS AU-

 
PILAR DO SUL-
- : 1 . 0 0 0 M ²  E N -
C O S T A D O  N A 
P I S T A  –  C O M 
POÇO – APENAS: 
R$65.000,00 ACEI-
TA R$35.000,00+ 
15 X R$2.200,00 
OU 20X R$1,650,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
S Ã O  M I G U E L 
ARCANJO SP – 
4 . 5 0 0 M ²  C A S A 
DE 02 DORMITÓ-
RIOS-DIVERSAS 
ÁRVORES FRU-
TÍFERAS, BOS-
QUE, POÇO C/
BOMBA – LUZ, A 
12KM DO CENTRO 
. R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
A C E I T A  L O T E 
EM INDAIATUBA 
19.9.9762-7997 
CHACARA OLHO 
D´ ÁGUA:  2 Dor-
mitórios c/ piscina 
e campo . 1000mts 
R$ 500.000,00 19 
4105-7479

 
 Vendo terreno 
Jardim Casa Blan-
ca: 152 metros 40 
mim de entrada 
e transfiro a dívi-
da liberação para 
construção início 
de 2022 já possui 
escritura  35 mil 
mais transferência 
de dívida  Falar com 
Fernando 11 94759 
0789 whatsapp

(12)99774-3282 
WHATS
JD.  COLIBRIS: 
CONDOMINIO VI-
TÓRIA RÉGIA-02 
DORMITÓRIOS 
COM VAGA DE 
GARAGEM TODO 
R E F O R M A -
DO -POR APE -
NAS:R$190.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
JD. PAULISTA: 
C O N D O M I N I O 
COCAIS -02 DOR-
MITÓRIOS COM 
VAGA DE GARA-
GEM-POR APE-
NAS:R$165.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova - R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms no bairro 
chácara do trevo 
- R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092 
APARTAMENTO 
RESERVA VISTA 
VERDE:  12.º SE-
GUNDO ANDAR,  3 
DORM ( 1 SUITE),  
2  VAGAS DE GA-
RAGEM COBER-
TAS  (13) 99712-
3768

 
Alugo 1 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banhei-
r o ,  l a vande r i a , 
sacada, área de 
lazer, 1 vaga de 
garagem, portaria 
24hrs playground. 
R$1.750,00 inclu-
so cond. + IPTU + 
água. Contato 19 9 
9 7 1 4 - 4 1 1 3 1 9 
-3875-4550
Apartamento Lo-
cação Roccapo-
rena:. 2 dorm., co-
zinha,  WC, área de 
serviço, 01 vaga de 
garagem. Locação 
com intenção de 
compra.Valor da lo-
cação R$ 1.000,00 
+ Cond. + Iptu 19 
98346-2299
APARTAMENTO 
VILA HELVETIA 
2 DORMITÓRIOS 
R $ 2 . 2 0 0 , 0 0  1 9 
99384-7400
Apartamento lo-
cação Edi f íc io 
Ype: 1 dorm, sala, 
cozinha e banhei-
ro – R$1.000,00 + 
Cond. + IPTU - (19) 
98171-2824 CRECI 
74.092 

TOS R$230.000,00 
(SÓ O LOTE VALE 
ESTE VALOR) F= 
19.9.9762-7997! 
CORRA!!!!
CECAP-I - PRÓ-
XIMO AO BOU -
LEVAR EM LOTE 
DE 180M² SENDO 
0 4  C O M Ô D O S 
NA FRENTE COM 
GARAGEM E 02 
COMODOS NOS 
FUNDOS. APENAS 
R$350.000,00. F= 
19.9 .9762-7997 
CORRA!
M.SOL RUA-81:- 
0 4  C O M Ô D O S 
+ S A L Ã O  C O -
MERCIAL - APE-
NAS:R$170.000,00 
+ 60 X R$1.700,00 
F I X A S -  F = 
19.9 .9762-7997 
CORRA!
PQ NAÇÕES-: EDÍ-
CULA COM 03 CO-
MÔDOS E WC NOS 
FUNDOS +SALÃO 
COMERCIAL NA 
FRENTE EM LOTE 
DE 250² IMPERDÍ-
VEL! R$370.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
CASA VENEZA: 
2 dormitórios  Va-
l o r  2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 
(12) 99774-3282 
WHATS
CENTRO: 3 Dor-
mitórios c/ 2 va-
gas Casa antiga 
R$ 435.000,00  19 
99384-7400
CASA C IDADE 
NOVA 1: 3 DOR-
MITÓRIOS TER-

RENO DE 400M 
ACEITA PERMUTA 
19 99384-7400
CASA VILA ARE-
AL: ( PRÓXIMA 
DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suí-
te 2 vagas cober-
tas R$ 440.000,00 
12  99774-3282 
WHATS
CASA JARDIM 
MORUMBI: 3 dor-
mitórios c/ suíte 
Em cons t rução 
R$  355 .000 ,00 
1 2  9 9 7 7 4 3 2 8 2 
WHATS
Casas 2 dorms 
– Financiamento 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
CRECI 74.092
 Casa com 3 dor-
ms: no Jd. dos Im-
périos - R$380 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dor-
ms: no Jd. Califór-
nia – R$280 MIL 
- (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

 
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49  AC 165,53, 
3 dorm., sala de 
estar, sala de jan-
tar, escritório, co-
zinha,despensa, 
lavanderia, área 
para churrasquei-
ra coberta e WC, 
2 canis, 4 vagas. 
Valor locação R$ 
3.500,00 + iptu 19 
98346-2299

 
SALTO-SP APAR-
T A M E N T O :  5 6 
METROS, 2 DOR-
MITÓRIOS  VA-
LOR 312.000,00 

TERRENO ELIAS 
FAUSTO: 175 me-
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
T E R R E N O 
C O N D O M Í N I O 
P A R K  R E A L : 
1 5 0  M E T R O S 
R $  3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 
1 9  4 1 0 5 - 7 4 7 9 
(WHATS)
T E R R E N O  E M 
C O N D O M I N I O 
FECHADO: CON-
DOMINIO HORI-
ZONTOWN  450M²  
CONTATO  (13) 
99712-3768
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
Parque Ecológico 
de Indaiatuba  Lotes 
a partir 175 metros 
lotes misto Resi-
dencial e comercial 
O valor é de  R$ 
99.228,68    A vista 
tem 5% de descon-
to R$ 94.267,25                                                                                           
Planos  em 12 e 24 
meses sem Juros 
Loteamento Jar-
dim América em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
Parque Ecológi-
co de Indaiatuba 
Lotes a partir 175 
metros lotes misto 
Residencial e co-
mercial Entrada de 
R$ 12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
Passo Ponto Co-
mercial. (Merca-

d inho)  p róx imo 
ao termina l  u r -
bano central. Em 
Inda ia tuba.  Te-
lef.011-996888318

 
VENDO MOTO -
CICLO: MARCA 
HONDA 125 TITAN 
ANO 1997 AZUL , 
EM BOM ESTADO. 
CONTATO: 98143-
4184
Vendo Netbook : 
Marca ACER cele-
ron 1.20 GHZ HD 
250 GB, memoria  
3 GB contato: 19 
98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor  R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737
Q u e r  s e r  u m a 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 
11-99197-2576 - 
Edimara
Vendo carrinho de 
doces: tamanho 
Grande, Vendo com 
todos os doces c/ 
todos os doces den-

tro F. 3835.7024
Vende-se seca-
dora de roupa 
Brastemp compact 
/220V - R$ 300,00 
(19) 9 996560912

 
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora de idosos, 
e baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com expe-
riência para traba-
lhar em ateliê con-
tato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me: Para 
Manutençao, ser-
viços de Pedreiro. 
Encanador, Jardi-
nagem. Odair con-
tato: 19 9976-6841
Quer  ser  uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 - 
Edimara 
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AUXILIAR DE SERVI-
ÇOS GERAIS – Expe-
riência em limpeza, 
corte de grama, limpe-
za de piscina e manu-
tenção predial. Residir 
em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário.

AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Experiência na fun-
ção. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horários.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando mer-
cadorias. Disponibili-
dade para trabalhar 
em Turnos.

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir 
Curso de metrologia e 
leitura e interpretação 
de desenho, Experiên-
cia em inspeção de 

peças visual e dimen-
sional. Experiencia em 
manusear paquímetro 
e micrômetro.

AJUDANTE DE MOTO-
RISTA – Ensino Funda-
mental. Com ou sem 
experiência. Para atuar 
carregando e descar-
regando caminhão em 
comércio de material 
de construção.

CONFERENTE – Possuir 
Curso de Operador de 
Empilhadeira. Experiên-
cia com Empilhadeira 
Retrátil e Contrabalan-
çada. Experiência com 
conferência de ma-
teriais. Ensino médio 
completo. Disponibili-
dade de horários. Dese-
jável conhecimento em 
Excel. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

ESTÁGIO EM ADMINIS-
TRAÇÃO – Cursando 

Superior em Adminis-
tração. Residir em In-
daiatuba. Disponibili-
dade para trabalhar no 
horário noturno.

GERENTE DE VENDAS – 
Experiência em gestão 
de pessoas, liderança de 
equipe e experiência na 
área de vendas. Possuir 
conhecimentos em Ex-
cel (básico ou interme-
diário). Será um diferen-
cial ter experiência em 
vendas de material de 
construção.

MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO -  Possuir CNH 
D. Experiência na fun-
ção. Desejável ter expe-

riência com caminhão 
basculante. Para atuar 
em comércio de mate-
rial de construção.

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

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC – Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metro-
logia. Ensino médio. 
Desejável possuir Cur-
so de Leitura e Inter-
pretação de Desenho.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir 
em Indaiatuba ou re-
gião.

VENDEDOR(A) – Ex-
periência em vendas. 
Será um diferencial 
ter experiência em 
vendas de material de 
construção. Residir em 
Indaiatuba ou região.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.JOÃO AGUIAR 
com 92 anos, Viú-
vo de SENHORI-
NHA LIMA SILVA 
AGUIAR, sendo 
filho de AMERICO 
AGUIAR e JOVE-
LINA MARIA DE 
JESUS. Deixou os 
filhos: JOSÉ, MAU-
RO, MARCELO, 
MANOEL, MARIA 
LELITA, VALDICE, 
IVONE, LORENE, 
MARIA DO CAR-
MO (Maiores), 
VALMIR e DERI-
VALDO (Faleci-
dos). Falecido em: 
09/11/2021, Se-
pultado (a) no Ce-
mitério Morada da 
Grande Planície- 
Praia Grande -SP 
aos 10/11/2021.

2.ALTINA ROSA 
DE OLIVEIRA 
com 77 anos, Sol-
teiro, sendo filho 
(a) de ROZENO 
DE SOUZA ARA-
NHA e AMÉLIA 
ROSA DE OLIVEI-
RA. Não deixou 
filhos. Falecido (a) 
em: 15/11/2021, e 
Sepultado (a) no 
Cemitério do Dis-
trito da Caixa de 
São Pedro- Apu-
carana- PR aos 
16/11/2021.

3.MARIA FERNAN-
DES com 64 anos 
, Era Separado(a),  
sendo filho(a) de 
LÁSARO FERNAN-
DES FILHO e LU-
PÉRCIA NEVES 
FERNANDES. deixa 
filho(s): GILBERTO, 
CRISTIANE (MAIO-
RES), Falecido em: 
07/12/2021, , e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL 
aos 08/12/2021. 
4.LOURDES SI-
GRIST DE OLIVEI-
RA com 90 anos 
, Era Viúvo(a) de 
JOSÉ FRANCISCO 
DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de FRAN-
CISCO SIGRIST e 
HERCILIA SIGRIST. 
deixa filho(s): SIL-
VIA, JOSÉ, MA-
RISTELA (MAIO-
RES), Falecido em: 
08/12/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
09/12/2021. 

5.WILMA MAZZONI 
MARTINI com 87 
anos , Era Viúvo(a) 
de SINEZIO MARTI-
NI sendo filho(a) de 
ORESTES MAZZO-
NI e OLIMPIA BO-
NITO. deixa filho(s): 
JOÃO, SUSANA, 
MONICA, SINESIO 
(MAIORES), Faleci-

do em: 09/12/2021, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
09/12/2021. 

6.SILVIO DE SOU-
ZA com 55 anos , 
Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de 
JOSE DE SOU-
ZA FILHO e MA-
RIA DE OLIVEIRA 
SOUZA. deixa fi-
lho(s): JOHNY,LE-
ONARDO (MAIO-
RES), Falecido em: 
09/12/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/12/2021. 

7.JOSE LLORENS 
MASSANA com 96 
anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de JUAN LLORENS 
e JOSEFA MASSA-
NA. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
10/12/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/12/2021. 

8.MARIA DAS DO-
RES ARAUJO DE 
ALMEIDA com 92 
anos , Casado (a) 
com JOSÉ ANTO-
NIO DE ALMEIDA 
sendo filho(a) de 
FRANCISCO MON-
TEIRO DE ARAU-
JO e MARIA LEAL 

DE ARAUJO. deixa 
filho(s): GERAL-
DO , MARIA JOSÉ, 
MARIA  SOCOR-
RO , JOANICE , 
MARIA APARE-
CIDA , ERONICE  
(MAIORES) JOÃO 
BATISTA ,JONAS, 
SAMUEL , JOSÉ 
MARIA (FALECI-
DOS), Falecido em: 
11/12/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
12/12/2021. 

9.CELIA FAUSTI-
NONI BALBINO 
com 70 anos , Era 
Divorciado(a), sen-
do filho(a) de AN-
TONIO BALBINO e 
APARECIDA FAUS-
TINONI BALBINO. 
deixa filho(s): DIVI-
NO, ELZA, VERA, 
WAGNER ( MAIO-
RES )., Falecido em: 
11/12/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
11/12/2021. 

10.ANTONIO NEL-
SON MOREIRA 
KOCH com 89 anos 
, Era Viúvo(a) de 
NAIR MATHIAS 
KOCH sendo fi-
lho(a) de JOAQUIM 
JORGE KOCH e 
ANA MOREIRA 
KOCH. deixa fi-
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lho(s): MARTHA 61, 
MARCOS 59., Fale-
cido em: 11/12/2021, 
e cremado (a) no 
CREMAT.UNIDAS-
-PIRACICABA-SP 
aos 13/12/2021.
 
11.BENEDITA DE 
SOUZA ANTONIO 
com 66 anos , Era 
Viúvo(a) de ADÃO 
ANTONIO sendo fi-
lho(a) de JOSÉ PAU-
LINO DE SOUZA e 
AURORA LOPES. 
deixa filho(s): RO-
BERTO, RONALDO, 
RENATA (MAIO-
RES), RENATO 
(FAL), Falecido em: 
11/12/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
12/12/2021. 

12.ZENAURA OLI-
VEIRA DA SILVA 
com 77 anos , Casa-
do (a) com ESPEDI-

TO JOSÉ DA SILVA 
sendo filho(a) de 
ARISTIDES ANTO-
NIO DE OLIVEIRA 
e CECILIA MARIA 
DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): DO-
MINGOS, PAULO, 
AILTON, CARLOS, 
MARIA, ROBSON, 
GILEIDE ( MAIO-
RES), Falecido em: 
12/12/2021, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL 
aos 13/12/2021. 

1 3 . O R L A N D O 
JOSE DOS SAN-
TOS com 43 anos 
, Casado (a) com 
MARIA SIMONE 
DA SILVA SAN-
TOS sendo filho(a) 
de GERONIMO 
JOSE DOS SAN-
TOS e IZAULINA 
RICARDINA DOS 
SANTOS. deixa 
filho(s): MURILO 

19, CAROLINE 
17, Falecido em: 
13/12/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
14/12/2021. 

1 4 . M A N O E L I N A 
LUIZ PEREIRA 
FREITAS com 84 
anos , Era Viúvo(a) 
de VICTOR DE 
FREITAS sendo fi-
lho(a) de JOAQUIM 
LUIZ PEREIRA e 
PAULA NASCIMEN-
TO DE JESUS. dei-
xa filho(s): JOSÉ, 
ODENIL, CAR-
LOS, VALDECIR, 
MOACIR, ODECI, 
MARLI, ROZELI, 
VILSON, NILSON 
(MAIORES), Faleci-
do em: 13/12/2021, 
e sepultado(a) no 
PARQUE DOS 
INDAIAS aos 
14/12/2021. 

15.AMELIA SAN-
CHES BARBIERI 
com 85 anos , Ca-
sado (a) com AN-
TELOY BARBIE-
RI sendo filho(a) 
de FRANCISCO 
SANCHES e MA-
RIA TISIANI. deixa 
filho(s): FLAVIA 
45, Falecido em: 
13/12/2021, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL 
aos 14/12/2021. 

16.ERICK DOS 
SANTOS GUI-
LHERME com 
15 anos , sendo 
filho(a) de CLAU-
DIO GUILHER-
ME e ANA PAU-
LA GOMES DOS 
SANTOS. Falecido 
em: 13/12/2021, 
e sepultado(a) no 
PARQUE DOS 
INDAIAS aos 
14/12/2021. 
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