
Lideranças 
atacam 
candidatos 
forasteiros 

Embora ainda não haja 
candidatos oficializados para 
as eleições de 2022, em uma 
coisa lideranças municipais,, 
ouvidas pelo Mais Expres-
são, concordam: eleitores de 
Indaiatuba deveriam votar em 
candidatos que nasceram ou 
vivem no município, pois só 

Prefeitura cria
o Vale Gás
Municipal 
para carentes

Medida vai pagar auxílio 
de R$ 110,para as famílias 
com maior vulnerabilidade 
do município.
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Grupo armado 
assalta família 
em condomínio 
de Indaiatuba

Editorial
No texto “Preocupação 

com os mais pobres” , este 
jornal defende medidas 
como oVale Gás 

Pag 2

Mesmo sem 
Carnaval, haverá 
ponto facultativo

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar, manteve o 
ponto facultativo do Carnaval 
na segunda (28) e terça (1º de 
março) mesmo com o cance-
lamento da folia

Secretária de Saúde diz que a meta 
é tirar atraso gerado pela pandemia

O Primavera acabou 
desperdiçando um pê-
nalti no primeiro tempo 
contra o Audax e sentiu 

Primavera perde pênalti diante 
do Audax e empata mais um jogo
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Voltando aos números 
mais baixos de contamina-
ção pela Covid-19, a meta da 
secretária de Saúde, Graziela 
Garcia, é tirar o atraso e re-
tomar os projetos que foram 
paralisados para dar atendi-
mento à pandemia

Golpista do 
Tinder pode 
estar mais perto

Famoso em uma rede de 
streaming, o documentário 
“O Golpista do Tinder” traz à 
tona uma realidade cada vez 
mais comun: os falsários da 
internet estão cada vez mais 
perto, tanto que em Indaiatu-
ba há vítimas. 

assim a cidade poderá contar 
com os apoios financeiros e 
em projetos que contam com 
ação do governo federal.

Deputados forasteiros não 
têm compromisso com a cida-
de e alguns nem sabem onde 
a cidade fica ou quais são as 
suas demandas.

Em entrevista exclusiva 
ao Gente de Expressão, a 
chefe  da pasta comemorou 
números de imunização in-
fantil, que foi recorde na Re-
gião Administrativa de Cam-
pinas, assim como já havia 
sido na de adultos.

Prefeito afirma 
em entrevista 
estar preocupado 
com trânsito

PARCERIA
A empresa Amado 

Maker, de Indaiatuba, fir-
mou parceria com a portu-
guesa Lusoinfo Multimédia 
para a distribuição da plata-
forma de ensino. 

PORTAL
O portal de notícias do 

Jornal Mais Expressão re-
gistrou aumento de 28,35% 
no número de visualizações 
em 2021, segundo dados da 
Google Analytics.
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o baque. A falta de pon-
taria do rival contribuiu 
para o empate em mais 
um jogo. Pag A19



Preocupação com os mais pobres

Artigos

Editorial

ADIADO: A pande-
mia adiou a diplomação da 
nova diretoria da regional 
do Ciesp Indaiatuba. Agora, 
o diploma será entregue in-
dividualmente, mas a festa 
ficou para março, se tudo 
correr bem até lá.

DUAS: Sérgio Wolf, o 
novo diretor do Ciesp/In-
daiatuba, vai juntar a festa 
da diplomação com uma 
festa para as mulheres em-
preendedoras, que ocorrerá 
em março, junto com o Dia 
Internacional da Mulher, co-
memorado em 8 de março.

FRASE DA SEMANA

“É importante que o 
prefeito aceite as pessoas 
que forem eleitas, inde-
pendentemente se forem 
da  situação ou da oposi-
ção, para que todos traba-
lhem juntos por Indaiatuba”.  
 
Da vereadora Ana Maria dos 
Santos (Podemos) sobre sua 
atuação na Câmara como ve-
readora de oposição.

PROTESTO: Organi-
zado pelo empresário Thia-
go Isola, protesto contra a 
intervenção no Lar Frede-
rico Ozanam, em Salto, no 
domingo (13), reuniu mais 
de 20 carros e muitas mo-
tocicletas. A intervenção foi 
determinada por denúncia 
de uma moradora de Indaia-
tuba, que disse que  idosos 
saíram em plena pandemia.

REFLEXÃO: Estudo 
das universidades brasileiras 
Federal de Pelotas e Fede-
ral do Rio Grande do Sul e 
da universidade australiana 
de Queensland aponta que 
o número de portadores de 
Alzheimer no Brasil, hoje na 
casa de 1 milhão, deve qua-
druplicar até 2050.

CONTRASTE

Lei tem de cumprir

Presidente da Câmara de 
Indaiatuba, Pepo Lepinsk 
(MDB) é um vereador que se 
irrita quando não se cumpre 
lei sua.

- Lei tem de cumprir, diz 
enfático.

Uma das leis que tem 
orgulho é a que garante a 
gratuidade no transporte co-
letivo municipal para idosos 
a partir dos 60 anos e que vi-
gora desde 2017.

Certa vez, Jesus, eleitor 
seu, tentou exercer o direito 
à isenção e foi barrado.

Imediatamente ligou para 
o vereador.

Pepo ficou mais irritado. 
- Bota o motorista na li-

nha.
- Pois não.
- Onde estão? Eu vou aí 

agora.
- Rua 12, Barão Geraldo.
- Mas aí é Campinas?
- É.
- Seu Jesus, a lei só vale 

em Indaiatuba.
- Não interessa: lei tem 

de cumprir.

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), agiu com correção ao enviar para a Câmara de Ve-
readores projeto de lei que cria o Vale Gás Municipal. Trata-se de uma medida de apoio aos mais pobres, 
que precisam mais que quaisquer outros e que merecem o olhar do governo municipal.

O Vale Gás não vai resolver os problemas financeiros dessas pessoas, sobretudo porque eles foram 
extremamente agravados com a pandemia, mas certamente vai ajudar a amenizar e, por se tratar de gás 
de cozinha, vai agir em um ponto crucial.

A importância deste gesto é tão grande que todos os vereadores aprovaram a medida, inclusive os 
da oposição. Até as falas das principais lideranças da oposição foram no sentido de reforçar a decisão e 
incentivar que esse trabalho vá em frente e seja, inclusive, ampliado.

O governo municipal não se limita ao Vale Gás no que tange à população que mais necessita de ajuda. 
No ano passado, com o apoio irrestrito da Câmara também, já foi criado o programa de complementação 
de renda, semelhante ao que já existe do governo federal.

Há também iniciativas das várias secretarias voltadas para a geração de empregos e de oportunida-
des, por meio de cursos de preparação e de capacitação para quem está fora do mercado de trabalho, e 
principalmente no atendimento de saúde visando enfrentar a Covid-19.

Por exemplo, Indaiatuba é a líder da Região Metropolitana de Campinas em vacinação de adultos e 
de crianças. Passa de 200 mil habitantes imunizados ao menos com a primeira dose e já são quase 19 
mil crianças. Ou seja, a cidade está no caminho correto da prevenção. 

É claro que nem tudo são flores e nem poderia ser, pois uma administração municipal precisa olhar 
para toda a cidade e há setores que se desenvolvem mais e outros que se desenvolvem menos, estes 
exigindo do gestor uma aplicação maior, mas no cômputo geral a gestão vai bem.

A2

Eloy de Oliveira

Quem pensa que vender de porta em porta faz parte do 
passado, engana-se.

 Várias empresas da Região Metropolitana de Campinas, 
onde Indaiatuba está inserida, aproveitaram a pandemia para 
se reinventarem.

O setor, com 4,4 milhões de profissionais, já faturou R$ 
42 bilhões em 2021.

EMPRESAS SE REINVENTAM 

A discussão sobre a guarda dos filhos

Dra. Julia Mendes Ramos - OAB/SP 423.921.

Como deixar sua casa mais comercial para a venda
Vender um imóvel nem sempre é uma tarefa fácil ou rápida. Afinal, vários fatores interferem nesse proces-

so, tais como: demanda do mercado, arquitetura e decoração do imóvel, preço da propriedade, entre outros.
Contudo, utilizando algumas técnicas, é possível deixar a sua casa mais comercial para vendê-la mais 

rapidamente. 
Selecionamos cinco dicas que vão te ajudar com isso. 
Primeiramente, recomendamos que você mantenha a limpeza e a organização do imóvel em dia. Pois, 

esses passos são essenciais para que o futuro comprador consiga conhecer os ambientes por completo e se 
imagine morando no local. 

Depois disso, é hora de analisar a decoração da sua casa. Visto que ela influencia bastante a percepção dos 
interessados. Por exemplo, ambientes repletos de ornamentos e quadros transmi-
tem muitas informações, que acabam poluindo visualmente o local. 

Dessa forma, sugerimos a utilização de objetos decorativos simples e elegan-
tes para compor uma imagem mais sofisticada e acolhedora dos ambientes. Já 
que, isso acaba despertando o interesse dos clientes pelo imóvel. 

Também é importante ressaltar que a pintura e o estado de conservação da 
residência interferem bastante na decisão de compra. 

esses detalhes antes de anunciar o imóvel e realize os reparos necessários. 

Maria Eduarda Silva dos Santos, do Grupo Silvana Carvalho

Esta pergunta é recorrente e faz parte de uma dor muito presente na vida de casais separados e com filhos.
Bom, a resposta não é exata, mas existem alguns pontos que podem ser utilizados para esclarecer a dúvida.
Antes de tudo, é necessário contratar advogado especialista em Direito de Família e de sua confiança. Este profis-

sional é essencial para a regulamentação de qualquer ponto a respeito de filhos menores de idade.
Depois, existem dois caminhos que podem ser seguidos pelos pais das crianças ou adolescentes: o consensual e 

o litigioso.
A via consensual é sempre mais benéfica e rápida para todos. É aquela em que as partes (os pais) chegam a um 

acordo sobre quem vai cuidar dos filhos, se a guarda será exercida de maneira com-
partilhada ou unilateral, como será o regime de convivência familiar, quem vai pagar a 
pensão alimentícia, quem vai administrar essa pensão e assim por diante.

O acordo, a conversa e a compreensão são sempre o melhor caminho, inclusive 
para o bem-estar das crianças e dos adolescentes, que terão pais que conversam e que 
se entendem.

É importante dizer que, mesmo nos casos de acordo entre as partes, é necessária a 
homologação do juiz (assinatura) e a participação do Ministério Público, já que a maté-
ria envolve menores de idade.
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Começa a luta para 
eleger deputados a 
partir de Indaiatuba

Último federal eleito pelo município foi em 2006

Faltando oito meses 
para as eleições de 
2022, o cenário ainda 

é incerto. Como os pleite-
antes aos cargos não podem 
se declarar oficialmente 
candidatos por enquanto, 
outra discussão tem rou-
bado a cena nestas últimas 
semanas. Em contato com 
representantes da Câmara, 
que são normalmente cabos 
eleitorais dos candidatos a 
deputado na cidade, o Mais 
Expressão constatou um 
consenso sobre a necessida-
de de se eleger candidatos e 
candidatas que são de In-
daiatuba para os cargos de 
deputado federal e estadual. 

O último político de In-
daiatuba a se eleger depu-
tado federal por Indaiatuba 
foi o ex-prefeito Reinaldo 

Nogueira (MDB), em 2006. 
A ideia é resgatar essa con-
dição (leia nesta página)

“Tem deputado que che-
ga aqui, faz mais de 10 mil 
votos e depois nunca mais 
aparece”, disse Wilson José 
dos Santos, o Índio da 12, 
do Republicanos. Segundo 
o vereador, se a pessoa elei-

ta for da cidade, tende a aju-
dar ainda mais. A vereadora 
Ana Maria dos Santos, do 
Podemos, seguiu na mesma 
linha. “Sendo de Indaiatu-
ba, sabemos que podemos 
contar com essa pessoa”, 
acrescentando ainda que é 
importante também o Exe-
cutivo local saber trabalhar 

A última vez que In-
daiatuba conseguiu eleger 
um deputado federal foi 
em 2006, quando o então 
ex-prefeito Reinaldo No-
gueira (MDB) obteve mais 
de 184 mil votos, mas ele 
ficou apenas um ano no 
mandato, porque decidiu se 
candidatar ao cargo de pre-
feito novamente em 2008 e 
acabou eleito com 69% dos 
votos válidos. 

Nas últimas eleições 
gerais, ocorridas em 2018, 

Indaiatuba não conseguiu 
eleger nenhum candidato 
próprio para a vaga de 
deputado federal. Hélio 
Ribeiro, atual secretário 
de Assistência Social do 
município, chegou a ser o 
mais votado, obtendo mais 
de 29 mil votos, porém não 
foram suficientes para que 
ele fosse eleito. 

Se destacaram na vo-
tação em Indaiatuba Edu-
ardo Bolsonaro (União), 
Joice Hasselmann (PSDB), 

Lideranças acreditam que cidade terá mais apoio da 
União, se tiver um representante local em Brasília

Saúde deve dominar os debates
Entre os entrevistados 

para a realização desta re-
portagem, a pauta da saúde 
foi a mais citada como a que 
deve dominar os debates 
durante o período eleitoral.

Quase todos os entrevis-
tados acreditam que esse 
tema será muito determi-
nante para a eleição, ainda 
mais por conta dos desdo-
bramentos da pandemia de 
Covid-19 e todas as decisões 
políticas que a envolveram 
desde 2020. 

Outra pauta que apa-
receu com frequência foi 
educação, tema central na 
discussão para o desenvol-
vimento humano e social do 
município.

O terceiro tema mais ci-
tado foi o da segurança, mui-
to por conta do crescimento 
populacional que Indaiatuba 
teve nos últimos dez anos. 

Ainda foram citados te-
mas como Infraestrutura, 
Meio Ambiente e Habitação.  
(LM).  

VOTAÇÃO DE 2018 PARA DEPUTADO FEDERAL

Fonte: TSE

Hélio Ribeiro   (Republicanos)..................29.299 votos
Eduardo Bolsonaro (União)....................11.473 votos
Joice Hasselmann (PSDB).........................6.586 votos
Eli Corrêa Filho (União)..........................5.180 votos
Renata Abreu (Podemos)..........................3.825 votos
Kim Kataguiri (Podemos)..........................3.811 votos
Roberto Alves (Republicanos)...................1.622 votos
Carlos Sampaio (PSDB)...........................1.476 votos
Celso Russomanno (Republicanos).........1.422 votos
Tiririca (PR)...............................................1.309 votos

bem com os eleitos, inde-
pendente da linha política, 
para que juntos tragam mais 
investimentos ao municí-
pio. O vereador Dr. Oth-
niel, do União, disse que 
gostaria muito de votar em 
alguém da cidade, porém 
vai seguir o que for consen-
so entre seu grupo político. 
“Vou apoiar o grupo, mas, 
se for da cidade, eu fico ain-
da mais aliviado”, disse. 

O vereador Alexandre 
Peres, do Cidadania, disse 
que é importante eleger de-
putados da cidade, para que 
a cobrança possa ser mais 
fácil, embora não seja con-
tra candidatos de fora que 
trabalhem. 

Os outros vereadores 
foram procurados e não 
responderam até o encerra-
mento desta edição.

Pré-candidatos
O presidente da Câma-

ra, Pepo Lepinsk (MDB), 
foi mais um que corrobo-
rou com a eleição de pes-
soas que moram na cidade. 
Segundo o vereador, que é 
pré-candidato ao cargo de 
deputado federal, é mais fá-
cil para a população cobrar 
melhorias se a sede do can-
didato for em Indaiatuba. 
“Senti uma falta de repre-
sentatividade muito forte 
no âmbito federal, por isso 
estou me colocando à dis-
posição”, disse o vereador.

Atual pré-candidato ao 
cargo de deputado estadual, 
o vereador Ricardo Fran-
ça, do Podemos, disse que 
a representação nas esferas 
estaduais ajudou bastante o 
desenvolvimento do muni-
cípio nos últimos anos. 

Kim Kataguiri (Podemos) 
e Tiririca (PL), nomes que, 
segundo o presidente da 
Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), não fizeram nada 
pela cidade. “O filho do 
Bolsonaro teve mais de 10 
mil votos e nunca pisou 
aqui”, e complementou, 
“votar no Tiririca não é 
voto de protesto, é jogar o 
voto fora. É inadmissível 
um cara desse, um Alexan-
dre Frota, ter bastante votos 
na cidade”, afirmou.  (LM).

Indaiatuba não elege deputado federal há pelo menos 16 anos

REPRODUÇÃO
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Proposta visa atender famílias afetadas pela pandemia; aprovação por unanimidade

Prefeitura cria ‘Vale Gás Municipal’

O prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gas-
par (MDB), criou 

o Vale Gás Municipal, a 
exemplo do que fez o go-
verno de São Paulo em nível 
estadual. Os programas são 
semelhantes: ambos visam 
atender famílias atingidas 
financeiramente pela pan-
demia e têm valores R$ 10 
diferentes entre si.

A Câmara aprovou por 
unanimidade o projeto, que 
se baseia na lei federal 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, 
mas quem vai definir exata-
mente como vai funcionar 
será o Conselho Municipal 

de Assistência Social, cuja 
reunião para discutir o as-
sunto não foi marcada ainda.

As famílias beneficiadas, 
aquelas que vivem em sub-
moradias e não têm renda 
ou a renda é muito baixa, 
receberão em conta R$ 110, 
que é o equivalente a um 
botijão de gás de 13 kg em 
Indaiatuba. 

"A criação do Vale Gás 
vai beneficiar as famílias 
que mais precisam e por 
isso encontrou apoio de to-
dos os vereadores da Casa", 
afirmou o presidente Pepo 
Lepinsk (MDB).

Os recursos para o pro-
grama, provenientes do Fun-
docamp, estão orçados em 
R$ 1,3 milhão e só podem 

ser empregados em ações 
que integrem projeto do 
governo do Estado denomi-
nado “Enfrentamento à Pan-
demia de Covid na RMC”. 

O líder da bancada do 
Governo na Câmara, Arthur 
Spíndola (PP), destacou o 
trabalho do prefeito Nilson 

Gaspar, do presidente da 
Câmara Pepo Lepinsk e do 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (DEM) para a 
viabilização do programa. 

O líder da oposição, Ri-
cardo França (Podemos), 
afirmou que a instituição 
do programa assistencial é 

R A Y A N E  L I N S *
r edacao@ma i sexp re s sao .com .b r 

ASSESSORIA DA CÂMARA 

Os vereadores durante sessão online devido à pandemia: ajuda para quem mais precisa em razão da pandemia 

VALE GÁS

Indaiatuba
Parcela única de R$ 110
Conselho Municipal de 
Assistência Social vai 
definir o detalhamento

Três parcelas de R$ 100
426 mil famílias com 
renda mensal de R$ 178

Governo de São Paulo

Fonte: Câmara de Indaiatuba e governo de São Paulo

muito importante, “uma vez 
que o município tem diver-
sas realidades, com muita 
gente necessitada deste tipo 
de auxílio direto”. 

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

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), de-
clarou a um jornal de Salto, 
ao comentar sobre as con-
quistas e o desenvolvimento 
de Indaiatuba, que ele atribui 
à continuidade do mesmo 
grupo político no governo há 
28 anos, que está preocupado 
com o trânsito da cidade. 

Gaspar disse que a mobi-
lidade urbana precisará pas-
sar por alterações no trânsito 
para “fazer fluir”. Afirmou 
que se trata de um grande 
desafio para o seu governo.

Em um levantamento 
feito através de dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 

Prefeito afirma que está preocupado com o trânsito
e Estatística (IBGE) foi pos-
sível constatar um aumento 
considerável no número de 
automóveis (carros, motos, 
caminhões, etc…) na cidade. 

Em 2010, existiam cerca 
de 124 mil veículos para 
uma população de 201 mil 
habitantes, já os números 
de 2020 apontam para um 
crescimento com 256 mil ha-
bitantes e uma frota veicular 
de 201 mil veículos. 

A taxa de motorização, 
que representa a relação entre 
a quantidade de veículos e a 
população, subiu nos últimos 
dez anos de 0,61 para 0,78, 
corroborando com o aumen-
to. (Lucas Mantovani).

REPRODUÇÃO

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, ao microfone durante entrevista concedida na sede da Prefeitura 
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Como chegar 
ao ideal em 
termos de 
faturamento 

Qual foi o fatu-
ramento da sua 
empresa nos úl-

timos meses? Quanto ela 
cresceu? Quanto teve de 
lucro? Será que ela está 
num platô de produção ou 
ainda há espaço para cres-
cer? Sua empresa pos-
sui algum caixa? Quais 
os planos para o futuro? 
- Essas são algumas das 
perguntas que boa parte 
dos empreendedores te-
mem.

Para respondê-las, o 
melhor caminho é contra-
tar uma assessoria contá-
bil, que vai orientar sobre 
todos os aspectos legais e 
sobre as providências ne-
cessárias para que a em-
presa obtenha resultados 
melhores.  

Uma boa parte dos em-
presários brasileiros não 
sabe diferenciar as finan-
ças pessoais das finanças 
da empresa. Em geral, es-
ses empreendedores estão 
acostumados a utilizar os 
cartões da empresa ou a 
simplesmente utilizar o 
caixa da empresa.

Como se pode imagi-
nar, o resultado disso é 
completamente desastro-
so. 

A primeira ação a ser 
feita por uma assessoria 
contábil é a de separar as 
finanças da empresa, das 
finanças de seus donos ou 
gestores. 

Outra razão é a legisla-
ção. Leis mudam. Obriga-
ções trabalhistas mudam. 
Além disso, é muito di-

Muitos empreendedo-
res acreditam que uma 
boa gestão financeira sig-
nifica apenas balanço de 
caixa, controle de custos 
e processos similares. Po-
rém, a boa gestão finan-
ceira de qualquer empresa 
começa na precificação 
correta dos produtos.

Sem isso, qualquer 
tentativa de crescimento 
pode ser frustrada já em 
seu início. Não há cresci-

REPRODUÇÃO

Saber definir preços assegura o crescimento Aperfeiçoar todos os processos 
mento sem os preços cor-
retos,  porque não há cres-
cimento sem lucro.

Além disso, uma asses-
soria contábil faz o acom-
panhamento da sua em-
presa através de diversos 
relatórios de desempe-
nho, os quais servem para 
guiar diversas decisões 
como: onde investir mais, 
qual setor precisa de uma 
redução de gastos e quan-
to de impostos será pago.

A assessoria contábil 
avalia e propõe formas de 
melhorar processos redu-
zindo custos. Isto pode ser 
feito pelo corte de gastos, 
otimização do tempo e di-
minuição de números de 
processos para a produção, 
entre outros.

Outra ação é uma aná-
lise em relação à compo-
sição societária, pois isso 
pode impactar diretamente 
até mesmo na tributação, 

O crescimento de qualquer empresa 
passa, necessariamente, pelo uso de 
ferramentas de contabilidade

fícil para o empreende-
dor se manter atualizado 
sobre todas as mudanças 
legislativas que afetam 
sua empresa. Por isso, a 
melhor opção é terceirizar 
esse tipo de demanda. 

Estar a par de todos os 
contratos e suas obriga-
ções está também entre 
as principais dificulda-
des para qualquer dono 
ou gestor de empresa. A 
assessoria de um escri-
tório que conta com pro-
fissionais experientes em 
redigir e acompanhar con-

tratos trabalhistas é fun-
damental para evitar erros 
e problemas futuros.

Não é apenas para con-
tratos trabalhistas que 
servirá uma assessoria 
contábil. Um bom profis-
sional da contabilidade 
pode auxiliar em diversas 
demandas contratuais. 

Se você é dessas pes-
soas que está sempre in-
seguro na hora de firmar 
contratos com fornecedo-
res, colaboradores e ou-
tros tipos de negócios, a 
assessoria de um contador 

pode ajudá-lo a identifi-
car as melhores decisões.

Sobre o 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 escritório 
contábil Harmonia Conta-
bilidade.

fazendo com que se pague 
mais ou menos impostos.

Ao longo do seu cres-
cimento é natural que uma 
empresa mude sua estrutura 
fiscal, seu enquadramento 
jurídico, assim como outros 
fatores.

De um modo geral, uma 
assessoria contábil auxilia-
rá a otimizar os recursos do 
seu negócio para que sua 
empresa possa crescer e se 
desenvolver.

O controle dos processos de produção é uma 
das atividades fundamentais para o crescimento

Definir preços assegura crescimento

DIVULGAÇÃO
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Se essa pergunta chamou 
sua atenção, você não é o 
único. A grande maioria dos 
brasileiros tem dificuldade 
para guardar e facilidade para 
gastar o que ganha. 

Isto se dá por conta do des-
controle de gastos, gastos por 
impulso, falta de foco, excesso 
de ofertas e propagandas ou 
até aqueles gastos para se sen-
tir melhor, mas que, em pouco 
tempo, mostram que não são 
um bom remédio. 

Sobre essa questão de gas-
tar para se sentir bem, algumas 
justificativas são porque nos 
dão a sensação de domínio: 
eu posso, eu tenho condições, 
eu conquistei isso, sou eu que 
decido, eu tenho o controle, 
o mercado está à minha dis-

posição.
Mas, ao comprarmos algo 

de que não precisamos, não 
percebemos que fomos influen-
ciados, que não era a nossa 
decisão e depois muitas vezes 
antes mesmo de encontrar onde 
guardar aquela compra temos 
que lidar com a culpa daquela 
decisão. 

Deve ser por isso que ve-
mos ao nosso redor crescer 
o mercado de locais para ar-
mazenar coisas, as chamadas 
Storage, guarda-tudo ou dê o 
nome que quiser, mas servem 
para guardar o que não cabe 
mais na sua casa. 

Voltando a guardar dinhei-
ro, já vimos que, para guardar, 
temos de parar de gastar, afinal, 
se uma caixa d’agua está va-
zando não adianta encher com 
mais água, mas sim tampar o 
vazamento. 

No mundo das finanças, 
a falta de controle faz alguns 
pensarem que precisam ganhar 
mais, mas, sem controle, um 

salário maior só levaria a gastar 
mais e não a poupar mais. 

Por isto, tape o vazamento. 
Aprenda a se pagar. Separe 
uma parte do que ganha para 
investir como se fosse uma des-
pesa e faça esse investimento 
como se fosse pagar uma conta. 
Não quando sobrar, mas como 
uma conta de energia que, se 
não pagar, vai cortar.

Já o quanto depende de cada 
um, mas comece hoje, busque 
ajuda, leia, pesquise, pergunte, 
não tenha vergonha de ser mais 
um sem controle.

 Existem algumas regras 
que podem ajudar a começar 
a poupar, como a 50-30-20, 
50% do que ganha será des-
tinado para despesas fixas 
e essenciais como moradia, 
luz, mercado etc.; 30% para 
despesas variáveis, gastos não 
necessários, TV por assinatura, 
lazer, mimos do dia a dia etc.; 
e 20% para reserva financeira e 
demais investimentos. 

Mas eu não consigo come-

çar nessa proporção. Não tem 
problema. Que seja 70/25/05, 
mas comece. 

Para que isso dê certo, 
conheça seus gastos e receitas, 
separe os percentuais, mesmo 
que, se em potes ou planilha 
de Excel, tanto faz. 

Depois faça uma relação 
das despesas e analise as que 
devem continuar e as que 
podem ser eliminadas. Se 
possível, avalie a prioridade. 
Tenha disciplina, foco, força, 
fé, que com o tempo tudo se 
organiza.

Por que é tão difícil guardar dinheiro?

Juliano José Rinaldo (47 
anos) Marido da Giovana 
e Pai do Lucas. Especia-
lista em investimentos. Já 
atuou no HSBC Bank Bra-
sil, HSBC Vida e Previdên-
cia, Ativa Investimentos e 
LTW Consult
Apresentador do Progra-
ma Café a mercado, Des-
complica e Diario Consult 
da LTW Consult

Juliano José Rinaldo

Em 2018, o Brasil ocupou a 17ª posição, entre 20 países, 
no ranking de competência financeira realizado pelo Pro-
grama Internacional de Avaliação dos Alunos. 

Esse mesmo resultado pode ser observado na pesquisa 
global realizada pela S&P Global Finlit Survey, que traz o 
índice de analfabetismo financeiro no mundo. O Brasil está 
na média mundial, com apenas 35% das pessoas entrevis-
tadas com conhecimentos básicos sobre o tema, enquanto 
países avançados chegam a 55%.

A educação financeira no país não costuma ser abordada 
na educação básica e superior. Provavelmente você, nosso 
leitor, está em busca de suprir essa necessidade. 

Só 35% dos 
brasileiros têm 
conhecimento 
financeiro

CONSULTOR: O trabalho 
do consultor de investimen-
tos é estabelecido e regulado 
pela Comissão de Valores 
Mobiliários. Todo consul-
tor de investimentos deve 
trabalhar de forma inde-
pendente e individualizada. 
Essa medida reforça a segu-

GERENTE: Esse  é o res-
ponsável pela sua conta 
bancária (foto 3). Seu nível 
de conhecimento técnico 
sobre o mercado financeiro 
dependerá da instituição e 
do tipo da sua conta. Bancos 
querem apenas vender seus 
próprios produtos.

ASSESSOR: Esse profissio-
nal, que pode ser um Asses-
sor ou um AAI (Agente Au-
tônomo de Investimento), 
é responsável pela captação 
de clientes e o intermédio 
entre o investidor e a corre-
tora. Na teoria, esse serviço 
é gratuito, ao menos para o 

rança do serviço prestado. 
Por não haver vínculo com 
nenhuma corretora, o con-
sultor é remunerado pelo 
cliente, logo, deverá atender 
exatamente ao que o cliente 
necessita, sendo proibido o 
recebimento de qualquer 
incentivo ou comissão.

cliente. No entanto, o As-
sessor é pago pela corretora, 
recebendo parte do valor de 
taxas cobradas pelo investi-
mento. Não existe um valor 
fixo a ser pago, cada ativo fi-
nanceiro tem uma determi-
nada remuneração, ou seja, 
cada um pagará um valor.

CONCLUSÃO:  Recomen-
dar investimentos e adminis-
trar carteiras é um trabalho 
que envolve grandes respon-
sabilidades. Por essa razão, 
poucos profissionais da área 
podem desempenhar tal 
função. Antes de contratar 
qualquer serviço, verifique 

a competência do profissio-
nal ou da empresa, consulte 
suas certificações e autori-
zação por parte da Comis-
são de Valores Mobiliários. 
A necessidade burocrática 
para essa atividade está inti-
mamente ligada à segurança 
dos seus investimentos. 

Falta de conhecimento financeiro 
forma população incapacitada para 
lidar com questões econômicas
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Amado Maker fecha 
parceria internacional

AMADO MAKER

Empresa de Indaiatuba vai distribuir no Brasil a plata-
forma de ensino da portuguesa Lusoinfo Multimédia

A empresa de Educa-
ção e Tecnologia 
Amado Maker, de 

Indaiatuba, firmou parceria 
com a Lusoinfo Multimédia. 
empresa portuguesa, para a 
distribuição em todo territó-
rio brasileiro da plataforma 
de ensino +Sucesso Escolar. 
A assinatura do acordo acon-
teceu quinta-feira (17) em 
Portugal, na cidade de Maia, 
entre a diretora financeira da 
Amado Maker, Marina Ama-

do, e o sócio-administrador 
da Lusoinfo, Carlos Manuel 
Neves Moreira.

A ferramenta de ensi-
no será implementada pela 
equipe pedagógica da Amado 
Maker, com conteúdo exclu-
sivo para o Brasil. Durante as 
duas últimas semanas, parte 
da equipe ficou em Portu-
gal para realizar os últimos 
ajustes da plataforma, que 
estará e funcionamento em 
meados da segunda quinzena 

A empresa  Lusoinfo 
Multimédia é especializa-
da na concepção, produ-
ção e comercialização de 
conteúdos educativos para 
crianças dos 4 aos 10 anos 
e está presente em apro-
ximadamente 200 cidades 

Lusoinfo é especialista em conteúdos educativos Acordo vai permitir melhorias

xxxxx

xxxx
REPRODUÇÃO

Parceria com a empresa portuguesa visa desenvolver e aprimorar ferramentas

xxxxx

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

de março.
A plataforma será utili-

zada em vários Estados do 
país com os módulos mural, 
desafios, concursos, meda-
lhas, área professor, área do 
aluno, área dos pais e área de 
gestão escolar. O objetivo é 
utilizar às tecnologias digi-
tais para envolver a comuni-
dade. educativa em prol de 
uma sociedade mais solidária 
e responsável, assim como 
consolidar as aprendizagens.

portuguesas. 
A Amado Maker está 

presente em 55 escolas e 
atende cerca de 15 mil alu-
nos com a implantação da 
Sala Maker Espiral, que é 
um ambiente de inovação 
com tecnologia educacional 

O CEO da Amado Maker, 
Marcelo Amado, afirmou 
que a parceria visa o apri-
moramento das ferramentas 
educacional brasileiras. 

“Nós queremos trazer o 
que há de melhor no exterior 
para o Brasil e estamos felizes 

em fechar essa parceria que 
irá ajudar muito no processo 
de aprendizagem”, disse ele.

Para o CEO, a plataforma 
é divertida, intuitiva e conta 
com atividades para os alunos 
praticarem. “É a mistura do 
virtual com o físico”.

para aplicação da Educação 
Maker. 

As salas contam com 
impressora 3D, plotter de 
recorte e cortadora laser, 
além de ferramentas para 
trabalhos manuais, kits de 
eletrônica e robótica. 
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LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Estrutura de empresa familiar da 
corretora aprimora os laços com 
quem compra e vende imóveis

Com mais de 30 anos 
de serviços presta-
dos em Indaiatuba, a 

corretora Nova Indaiá é uma 
das pioneiras na cidade e se 
destaca pela proximidade 
que mantém com os clientes 
na realização de negócios. 
Quem conta isto com orgu-
lho é Guilherme Mora, filho 
de um dos sócios e um dos 
corretores da empresa. 

Ele atribui a proximidade 
ao fato de ser uma empresa 
familiar, fazendo os negó-
cios serem conduzidos de 
forma mais pessoal. “Ser 
uma empresa familiar acaba 
refletindo bastante no aten-
dimento para o cliente. A 
gente procura sempre trazer 
uma forma de se tornar um 
amigo deles, muito pela 
confiança que eles também 
passam pra gente”. 

Segundo Gui lherme 
Mora, a parte que ele mais 
gosta do trabalho é o con-
tato com o cliente. Além 
de ter uma conversa mais 
próxima e humanizada, ele 

Nova Indaiá 
foca na 
proximidade 
com clientes

pode desmistificar o papel 
que muitas vezes é atribuído 
a um corretor. 

“Muitas pessoas ainda 
têm uma visão de que os 
corretores tentam ganhar 
dinheiro em cima do cliente. 
Acho importante ter um con-
tato mais próximo para mos-
trar que não é bem assim”.
       O corretor usa esse con-
tato pessoal para se tornar 
amigo dos clientes e se co-
locar como uma pessoa de 
confiança para tirar dúvidas 
e prestar esclarecimentos 
importantes para a com-
pra ou a venda de imóveis.

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Guilherme Mora, especia-
lista em seguros e filho de 
um dos sócios, é um dos 
corretores da Nova Indaiá

Guilherme Mora, filho 
de um dos sócios e um dos 
corretores da Nova Indaiá, 
é especialista em seguros. 
Ele trabalha há 13 anos na 
empresa e começou aos 18 
anos no ramo de seguros. 

O corretor considera 
fundamental em seu tra-
balho mostrar aos clientes 
que o seguro não é um 
gasto e sim uma parte im-
portante para a prevenção 
e segurança 
das pessoas 
e empresas. 
“Dá para en-
t ende r  que 
muitas vezes 
o seguro seja visto como 
um gasto a mais no orça-
mento, porque no nosso 
país sempre vivemos com 
o orçamento apertado, mas 
é importante saber que o 
seguro previne”. 

Mudar esse tipo de pen-
samento, que Guilherme 
caracteriza como cultural, 
não é simples, mas vem 
ocorrendo nos últimos 
anos, com consumidores 

Guilherme Mora é especialista em seguros

mais atentos ao tipo de se-
guros que precisam. “Antes 
o cliente não entendia nem 
mesmo o que estava sendo 
contratado, hoje muitos sa-
bem inclusive de coberturas 
específicas”. 

Se o seguro para carros 
é o carro-chefe do setor, 
outros modelos de seguro 
têm despontado, como é 
o caso do seguro para lu-
cro cessante, que cobre um 

eventual lucro que a empre-
sa deixará de ter caso haja 
uma parada inesperada em 
sua produção. A cobertura 
de máquinas e equipamen-
tos em geral também tem 
crescido, mostrando que as 
pessoas têm se preocupado 
cada vez mais em prevenir 
os possíveis danos.

Inspiração
Desde que nasceu, conta 

Guilherme, ele viu seu pai 
trabalhar com isso. A partir 
do momento que foi se tor-
nando mais velho, decidiu 
que também gostaria de 
seguir esse caminho. “Não 
me vejo fazendo outra 
coisa, gosto muito da área, 
principalmente nessa parte 
do contato com as pessoas. 
É o que me faz continuar 
apaixonado”. 

O corretor conta que até 
pensou em 
outras op-
ções, tanto 
que em con-
junto com 
o trabalho, 

cursou a faculdade de Edu-
cação Física, outra de suas 
paixões. Apesar de praze-
roso, Guilherme decidiu 
que o ramo de seguros era o 
que fazia de fato o coração 
dele bater mais forte. “Foi 
bem exaustivo e do meio 
para o final da faculdade 
eu decidi realmente con-
tinuar na parte do seguro, 
inclusive fiz vários cursos 
nesse meio tempo”. (LM).

“Não me vejo fazendo outra coisa, gosto muito da 
área, principalmente nessa parte do contato com as 

pessoas. É o que me faz continuar apaixonado” 

Endereço: 
Rua Tocantins, nº 
371, bairro Vila Al-
meida - Indaiatuba 

Horário de 
Funcionamento: 

s e g u n d a  a  s e x t a 
das 08:30 às 17:30  

Telefone:
(19)99100-4498

Serviço
Corretora 

Nova Indaiá



Mesmo sem realizar 
o Carnaval, órgãos 
públicos vão fechar
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A Federação Brasileira de 
Bancos comunicou que, em razão 
de resolução do Banco Central do 
Brasil, o calendário de feriados 
bancários será mantido. 

Portanto, na segunda-feira 
(28) e terça (1º de março), datas 
de celebração do Carnaval, as 
instituições financeiras fecham. 

No dia 2 de março, Quarta-
-Feira de Cinzas, o início do expe-
diente das instituições financeiras 

Bancos param segunda e terça

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

será às 12h, com encerramento 
em horário normal. 

A população poderá utilizar os 
meios eletrônicos de atendimento 
bancário, como mobile e internet 
banking, caixas eletrônicos, ban-
co por telefone e correspondentes.

Os carnês e contas de consu-
mo (água, energia, telefone, etc.) 
vencidos no feriado poderão ser 
pagos sem acréscimo no dia útil 
seguinte. (DK)

Apesar do cancelamento 
das festas carnava-
lescas em Indaiatuba, 

a Prefeitura manteve o ponto 
facultativo nos dias de folia. 
A decisão atende à razão que 
levou ao cancelamento do 
Carnaval: o avanço da variante 
Ômicron. 

Com isto, na segunda-feira 
(28) e na terça (1º de março) 
não haverá expediente em todas 
as repartições públicas, autar-
quias e fundações. Já no dia 2 
de março, os serviços públicos 
voltam a atender após as 12h.

As secretarias e órgãos, se-
tores ou serviços, considerados 
essenciais ao atendimento da 
população, deverão estabelecer 
regime de plantão ou escala de 

revezamento. Entre eles estão 
as secretarias de Saúde, Obras 
e Vias Públicas, Segurança Pú-
blica, Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, Assistência Social, 
Fazenda e o Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos (Saae), bem 
como os órgãos de fiscalização.

Assim como as repartições 
públicas, autarquias e funda-
ções, as escolas municipais não 
terão aula nos dias considerados 
ponto facultativo.

Empresas privadas
A época de Carnaval, segun-

do contador Percival Nogueira 
de Matos, sempre gera dúvidas, 
principalmente agora com o 
cancelamento das festividades.

É importante frisar que os 
dias de Carnaval não são fe-
riado, pois para isso teria de 
estar previsto em lei estadual ou 

Manutenção do ponto facultativo segue o que motivou o 
cancelamento da folia: o avanço da variante Ômicron
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br 

municipal.
No caso de Indaiatuba, os 

dias de folia são considerados 
ponto facultativo e não feriado. 

“As empresas que concedem 
descanso aos seus colaboradores 
fazem isto por mera liberalidade. 
Tanto assim que elas podem ne-
gociar com os funcionários que 
eles compensem o período não 
trabalhado”, explica o contador. 
“É comum as pessoas acharem 
que a terça-feira seja feriado, po-
rém isso não é verdade. O fato de 
os órgãos públicos não abrirem 
suas repartições, nada mais é do 
que um costume pela cultura das 
festividades”, completa.

Confusão
Portanto, se houver expe-

diente na empresa, os colabo-
radores devem comparecer ao 
trabalho e sua remuneração 

será paga normalmente, sem 
nenhum adicional.

“Já dos que não comparece-
rem a empresa poderá descon-
tar os dias não trabalhados, o 
descanso semanal remunerado, 
além de poder aplicar adver-
tência por falta injustificada”, 
enfatiza.

Em Indaiatuba, segundo a 
Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Indaiatuba 
(Aciai), o comércio está libera-
do para funcionar normalmente 
nos dias que seria comemorado 
o Carnaval, porém cabe a de-
cisão da abertura ou não aos 
comerciantes.

Repartições públicas como a Pre-
feitura, ficarão fechadas 
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Portal Mais Expressão chega a
quase 1 milhão de visualizações
No ano passado foram 972.292 
acessos contra 757.503 no mesmo 
período do ano anterior
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O portal de notícias do 
Jornal Mais Ex-
pressão registrou 

aumento de 28,35% no nú-
mero de visualizações em 
2021, segundo dados da pla-
taforma Google Analytics. 
Nos 12 meses de 2021, o site 
foi visualizado 972.292 ve-
zes, contra 757.503 acessos 
no mesmo período em 2020. 

As visualizações corres-
pondem ao número de pá-
ginas abertas no portal. Ou 
seja, cada página acessada 
pelo usuário corresponde a 
uma visualização. 

Mesmo assim, o número 
de usuários no portal Mais 
Expressão também cresceu: 
14,01%. Foram 492.979 usu-

ários no ano passado, contra 
432.401 em 2020. 

Outro dado significativo 
e que reflete a evolução do 
portal de notícias é quanto 
aos novos leitores. Nesse 
quesito, o aumento foi de 
12,32%, saindo dos 431.493 
novos usuários em 2020 para 
484.649 no ano passado. 

Segundo o editor-chefe 
do Mais Expressão, Eloy 
de Oliveira, os números são 
resultado direto do trabalho 
diário realizado pela equipe 
de jornalismo. 

“Para garantir a atualiza-
ção diária dos nossos leitores, 
em setembro de 2019 con-
tratamos um jornalista para 
trabalhar exclusivamente 
na atualização do site e das 
redes sociais”, lembra. “Esse 
profissional conta ainda com 
todo suporte da equipe de 
jornalismo do Jornal Mais 
Expressão, formada por 
quatro jornalistas e um esta-
giário de jornalismo, o que 
permite que o leitor tenha 
informação de qualidade no 
exato momento dos fatos.”

Vale ressaltar ainda que 
todos os conteúdos divulga-
dos pelo portal são orgânicos, 
ou seja, sem a utilização de 
conteúdo pago/patrocinado.  

J EAN  MART IN S
d ig i ta l@ma i se xp re s sao .com .b r 

Criado há 15 anos, o site do 
Mais Expressão foi o primeiro 
portal de notícias de Indaiatuba. 
O portal é atualizado diaria-
mente e também aos finais de 
semana e feriados, com notícias 
de Indaiatuba e região, bem 
como de âmbito estadual e 
nacional.

No Brasil, segundo ranking 
do Google Analytics, os princi-
pais acessos no portal vêm das 
seguintes cidades: Indaiatuba, 
Campinas, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Sorocaba, Sumaré, 

Estrutura foi a primeira da cidade 
Salto, Hortolândia e Monte 
Mor. 

“O site tornou-se ainda a 
principal fonte de informação 
de brasileiros que moram em 
outros países, e que buscam 
por notícias de sua cidade na-
tal”, salienta o diretor geral do 
Grupo Mais Expressão, Alan 
de Santi. 

Além do Brasil, o portal 0 é 
acessado também nos Estados 
Unidos, Portugal, Noruega, Su-
écia, Reino Unido, Irlanda, Ale-
manha, Moçambique. (JM).

ACESSOS AO PORTAL

Fonte: Google Analytics

• Usuários
• Novos usuários
• Visualizações

Ano
492.979
484.649
972.292

432.401
431.493
757.503

290.563
287.761
477.920

2021 2020 2019

RAYANE LINS

Portal Mais Expressão cresceu 28% em 2021 na comparação com 2020
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Empresa cria guarda-roupa novo 
a partir da recuperação de roupas 

Meta é aproximar clientes de condomínios

Se você enjoou do seu 
guarda-roupa ou quer 
dar uma repaginada 

sem investir o preço de pe-
ças novas, seus problemas 
acabaram. A Faz e Refaz, 
empresa de Tupã (SP), que 
acaba de montar uma filial 
em Indaiatuba, é capaz de 
criar um guarda-roupa novo 
com peças usadas.

“Tudo o que for possí-
vel imaginar em matéria de 
roupas e de bolsas, nós faze-
mos”, garante a empresária 
Maria de Fátima Teodoro 
Prado, do alto de uma expe-
riência de quase 20 anos na 
especialização em reparos, 
customização e recuperação 
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Faz e Refaz 
montou filial em 
Indaiatuba para 
reparos, customi-
zação e recupe-
ração completa

Faz e Refaz
Endereço: Rua 13 de Maio, 
674, Indaiatuba. 
Telefone: (19) 9 9818-7816. 
Página no Facebook:  
facebook.com/fazerefaztupa

SERVIÇO

Neste início de operação 
em Indaiatuba, o foco da Faz 
e Refaz é aproximar a empre-
sa dos clientes que moram em 
condomínios e em prédios, 
que são menos acessíveis.

“Gostaríamos de ter mais 

Reparar, transformar e recuperar roupas e bolsas significa reduzir custos

contato com essa população, 
porque sabemos que muitos 
moradores desses locais, às 
vezes precisam desse tipo 
de serviço e acabam nem sa-
bendo que existe”, explica a 
empresária Maria de Fátima 

de roupas.
Além das roupas para o 

cotidiano, a empresa realiza 
consertos de zíperes em ja-
quetas, reconstrói bolsas uti-
lizadas por entregadores de 

Teodoro Prado.
Para ela, a Faz e Refaz 

prima por atender os clientes 
sempre da melhor forma e 
isto implica em moderniza-
ção e inovação constantes. 
(BG) 

comida, ajusta fardas de po-
liciais e uniformes em geral. 

Para a empresária, que 
trabalha com a filha Suzane 
Teodoro Prado Taffe, trans-
formar roupas tem efeitos 

Restaura até cintas cirúrgicas             
Um diferencial da Faz e 

Refaz é a recuperação, con-
serto e adaptação de cintas 
cirúrgicas, como as usadas 
em lipoaspiração.

“As cintas cirúrgicas cos-
tumam ser caras e, depois 

que vão além da economia 
financeira, já que todas as 
pessoas vivem dentro de uma 
roupa e o que essa roupa ex-
pressa reflete na vida de cada 
um de maneiras diferentes.

Nicho de mercado
A instalação da filial em 

Indaiatuba foi uma decisão 
tomada a partir de uma pes-
quisa da empresa, segundo a 
empresária Maria de Fátima. 
Ela conta que sondava o mer-
cado local e descobriu que 
faltava uma empresa com a 
expertise da Faz e Refaz e 
que havia demanda por ela.

A empresária disse que 
atualmente, as pessoas pre-
cisam de rapidez e serviços 
mais completos e, de prefe-
rência, todos no mesmo lu-
gar. 

Se você gostou da propos-
ta da Faz e Refaz, precisa de 
um ajuste em alguma peça de 
roupa ou até gostaria de dar 
uma repaginada com custo-
mizações, como apliques em 
renda e bordados – procure a 
empresa.

do procedimento estético, a 
pessoa vai perdendo medi-
das. Em vez de comprar pe-
ças novas, ajustamos essas 
peças até o necessário”, dis-
se a empresária Maria de Fá-
tima Teodoro Prado. (BG).

    DESASSOREAMENTO: 
O SAAE de Indaiatuba 
começou nova etapa de 
desassoreamento do Córrego 
Barnabé. A obra atinge trecho 
de 256 metros. No local 
serão aprofundados dois 
metros, limite determinado 
pelo leito rochoso que 
compõe o fundo da lagoa.

   LUCRA COMÉRCIO: O 
Sebrae Aqui de Indaiatuba 
promove o programa, on-
line e gratuito, “Lucra + 
C o m é r c i o ”  v o l t a d o  a 
empresários. Os encontros 
serão dias 7 e 14 de março e 
11 de abril, às 19h. Depois das 
palestras, os participantes 
farão curso de vendas 



Colégio Meta retoma o Proerd

O esforço cooperativo 
estabelecido entre 
a Polícia Militar, 

a Escola e a Família para 
combater as drogas nas es-
colas, denominado Proerd 
(Programa Educacional de 
Resistência às Drogas), está 
de volta ao Colégio Meta.

Desde a última segun-
da-feira (21), para a alegria 
da galerinha, foi possível 
resgatar os vínculos com o 
programa e ele já iniciou 
suas atividades com as tur-
mas do 5° ano do Ensino 
Fundamental I do período 
matutino.

O programa vinha sendo 
aplicado anualmente para as 
turmas do 5° e 7° anos do 
Ensino Fundamental, mas 
em 2020 e 2021 foi suspenso 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus. 

Origem 
Implantado no Brasil em 

1992 pela Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, 

hoje o Proerd se espalha por 
escolas de todo o País. O 
programa se direciona à Edu-
cação Infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental, 
especificamente ao 5° ano 
do Ensino Fundamental I, 7° 
ano do Ensino Fundamental 
II e aos pais/responsáveis.

Metas
As principais metas do 

programa são a prevenção 
ao uso de drogas e o cultivo 
de atitudes violentas entre 
os estudantes, assim como 
a percepção das pressões e 
influências diárias que con-
tribuem com o uso de drogas 
e a prática de violência. 

Ao identificarem tais situ-
ações, os estudantes podem 
desenvolver habilidades que 
permitam que eles se tornem 
resistentes a tais influências 
e ao mesmo tempo garante 
que esses estudantes possam 
orientar colegas e transmitir 
as informações para direto-
res e professores..
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Suspenso durante a pandemia nos anos 
de 2020 e 2021, o programa de comba-
te às drogas volta agora reforçado

COLÉGIO META

Para conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas no Colégio, acesse o portal www.
colegiometa.com e as redes sociais em facebook.com.br/colegiometa e instagram.com/cole-
giometaindaiatuba.  A Unidade I está situada à Rua Hermínio Steffen, nº 96, Jardim Regina, 
e a Unidade II, à Av. Cel. Antônio Estanislau do Amaral, nº 1.541, Itaici.

Serviço

A conscientização so-
bre os problemas causados 
pela dependência química 
é a base do Proerd (Progra-
ma Educacional de Resis-
tência às Drogas). 

Para o Colégio Meta e 
os idealizadores do progra-
ma, ela deve ser iniciada 
desde cedo e, nas diversas 
fases de desenvolvimen-
to, é necessário adotar 
abordagens e estratégias 
pertinentes a cada etapa.]

Conscientização e informação são as bases de sustentação do programa
Portanto,  junto com 

as famílias, cabe às esco-
las promoverem diversas 
ações entre as crianças, 
pré-adolescentes e ado-
lescentes. 

Para avaliar a eficácia 
de um ou outro programa, 
é necessário reconhecer 
que a prevenção ocorre 
por meio de um processo 
dinâmico e contínuo.

O Proerd tem como 
missão: ensinar aos estu-

dantes habilidades para 
tomada de boas decisões, 
para ajudá-los a conduzir 
suas vidas de maneira se-
gura e saudável.

E como visão: construir 
um mundo no qual os jo-
vens de todos os lugares 
estejam capacitados para 
respeitar os outros e esco-
lherem conduzir suas vidas 
livres do abuso de drogas, 
da violência e de compor-
tamentos perigosos.

O soldado PM João Luiz ministra aulas do Proerd para a turma do quinto ano A que funciona na unidade 1

Policiais fardados ministram aulas práticas para os estudantes  
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Câncer no testículo 
atinge mais na 
idade produtiva
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Marcos Aurelio Silva Tei-
xeira, de 29 anos, descobriu um 
câncer de testículo aos 24. Para 
ele, além de ter de enfrentar uma 
doença muito jovem, a maior 
preocupação era não poder ser 
pai depois da cirurgia de remo-
ção de um dos testículos. 

Os exames subsequentes 
apontavam para a infertilidade: 
“Ali, para mim, a vida já não 
estava mais fazendo sentido”. 

No entanto, Marcos e a espo-
sa tiveram uma feliz surpresa ao 
se tornarem pais, naturalmente, 
de uma menina, que tem atual-

Mesmo antes de sua 
estreia na televisão, 
todo ano o Big Bro-

ther Brasil chama atenção com 
discussões sobre temáticas 
polêmicas. Foi esse o caso de 
Linn da Quebrada, participante 
do grupo “Camarote” na edição 
deste ano: a cantora, que é 
travesti, relembrou, em con-
versa com outras participantes, 
quando enfrentou um tumor no 
testículo, em 2014. Sua fala e 
o aumento da discussão acer-
ca do tema nas redes sociais 

Discussão sobre a doença veio à 
tona no Big Brother Brasil por meio 
da cantora Linn da Quebrada, que é 
travesti e revelou ter tido e se curado
HELLICA MIRANDA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

O cirurgião Pedro 
Ricardo Fernandes, 
que atesta que diag-
nósticos precoces in-
cluem 95% de cura

Marcos Aurelio Silva 
Teixeira com a família

respaldam a necessidade de se 
falar mais sobre o assunto.

O fato é que, apesar de 
considerado raro, representan-
do apenas 5% dos indivíduos 
do sexo masculino afetados 
por câncer, de acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer, 
o câncer de testículo preocupa 
por justamente atingir homens 
em sua idade mais produtiva: 
dos 15 e os 50 anos. 

Assim como outros tumo-
res, a melhor estratégia para 
combater este tipo de câncer é a 
detecção precoce, possível atra-
vés do autoexame e da identifi-
cação dos principais sintomas, 

Apesar do medo, jovem vence doença e consegue se tornar pai
mente 3 anos e, em seguida, de 
um menino, de 1 ano.

Para ele, não há vergonha 
em falar sobre o assunto, já 
que se curar do câncer sem a 
necessidade de tratamentos ra-
dioterápicos ou quimioterápicos 
foi mais que uma vitória. 

Hoje, ele faz acompanha-
mento anual, que é de praxe para 
pacientes que tiveram câncer, 
e realiza exames de imagem 
e monitoramento dos índices 
de Beta HCG (gonadotrofina 
coriônica humana), que é um 
dos indicativos de tumor. (HM).

que são o aumento de tamanho, 
forma ou textura do testículo, 
bem como o aparecimento de 
um pequeno nódulo duro e 
indolor e a possível presença 
de sangue na urina.

De acordo com o doutor 
Pedro Ricardo Fernandes, ci-
rurgião oncológico, os prin-
cipais fatores de risco são a 
hereditariedade, história prévia 
de câncer no outro testículo, 
testículo que ficou muito tem-
po dentro do abdômen e não 
desceu para a bolsa escrotal na 
infância (fator conhecido como 
“criptorquidia”) e exposição 
prolongada a produtos quími-
cos tóxicos.

Diagnóstico inicial
O diagnóstico inicial, res-

salta o médico, é realizado com 
exame físico e exames comple-

mentares, como ultrassonogra-
fia da bolsa escrotal e exames 
de sangue com dosagens de 
marcadores tumorais. 

“O primeiro tratamento é 
cirúrgico, normalmente, com 
a remoção total do testículo, se 
houver evidência pré-operató-
ria suficiente de câncer testi-
cular, ou apenas uma pequena 
biópsia, caso seja um nódulo 
pequeno e com os marcadores 
tumorais do sangue normais”, 

salienta o cirurgião Pedro Ri-
cardo, acrescentando que “um 
estudo onco-radiológico amplo 
do abdômen e do tórax deve 
ser realizado sempre, para se 
determinar se existe sinal de 
disseminação (metástase)”.

O médico afirma que, dos 
pacientes de sexo masculino 
acometidos por cânceres, quan-
do diagnosticado precocemen-
te, tem até 95% de chances de 
cura com tratamento padrão. 

Em 2014, a atriz e cantora 
Linn da Quebrada foi diagnos-
ticada com tumor no testículo, 
tipo raro de câncer.

Para a participante do BBB, 
o tratamento durou três anos até 
que fosse considerada de fato 
curada.

“O câncer foi o momento 
que eu mais me aproximei do 
meu corpo, que eu entendi que 
as minhas fragilidades podiam 
ser potência, ser força”, comen-
tou a artista, de 31 anos. (HM).

C a n t o r a  d o 
BBB foi vítima
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Meta da Saúde é tirar 
atraso da pandemia

Em entrevista exclusi-
va na quarta-feira (23), 
concedida ao programa 

Gente de Expressão, a secretá-
ria de Saúde da Prefeitura de 
Indaiatuba, Graziela Garcia, 
disse que a meta agora é tirar 
o atraso nos programas que 
foram paralisados para priori-
zar o atendimento de casos de 
Covid-19.

“O momento é de tirar o 
atraso dos procedimentos que 
ficaram parados. Tem muitos 
projetos aí ainda em andamento, 
mas o que a população espera 
realmente do Poder Público 
nesse momento é que os proce-
dimentos que ficaram represa-
dos durante a pandemia sejam 
retomados.”, expõe a secretária. 

Secretária Graziela Garcia disse com exclusividade ao 
Gente de Expressão que retomará todos os projetos da 
pasta paralisados para atender casos de Covid-19

 Graziela conta que, se 
Indaiatuba continuar com esse 
ritmo de vacinação, há uma 
grande chance de controlar a 
pandemia, onde só quem estiver 
gripado irá precisar usar a más-
cara de proteção. Ao ser ques-
tionada em quanto tempo isso 
poderá acontecer, a secretária 
disse: “Nós não conseguimos 
visualizar esse dia ainda, não 
conseguimos estipular quantos 
anos. Nós não sabemos quando, 
mas o como já sabemos é o 
como e isto se chama vacina.”

Planejamento
 A secretária da Saúde 

também falou sobre os proje-
tos em vigor para esse ano de 
2022, “Para esse ano, temos que 
retomar os projetos que nós pa-
ramos durante a pandemia, por 
exemplo, o projeto 100% Saú-

de, a reunião com os hipertensos 
e os diabéticos, cuidar da saúde 
das pessoas efetivamente.”

 Também retomar to-
dos os projetos para que os 
pacientes possam ter mais segu-
rança, colocando seus exames 
em dia. “Nós temos um projeto 
de medicina para Não Covid 
que pretendemos colocar em 
prática ainda esse ano, porque 
a telemedicina funcionou muito 
bem nesse período, as pessoas 
se acostumaram.”

 Outro projeto que vem 
sendo desenvolvido pela secre-
taria, a telemedicina, “nós temos 
intenção de levar para mais per-
to das pessoas e outras áreas. “A 
intenção não é só a Covid, mais 
sim outras áreas, até pra testar e 
entender se essa tecnologia pode 
ser incorporada definitivamente 
na vida das pessoas.” 

Indaiatuba lidera a vacinação 
Na entrevista ao Gente 

de Expressão, a secretária 
de Saúde da Prefeitura de 
Indaiatuba, Graziela Gar-
cia, comemorou o índice de 
79% de crianças vacinadas 
até quarta-feira (23). Com o 
percentual, Indaiatuba lidera 
o índice de imunização na 
Região Metropolitana de 
Campinas. Segundo a chefe 
da pasta, o sucesso da campa-
nha se deu pela organização, 
planejamento e a partir da 
estratégia, isto porque diver-
sas secretarias municipais se 
envolveram na empreitada. 

Agora, a meta é trabalhar 
no convencimento dos pais 

que ainda têm receio de 
vacinar os filhos. Para isso 
a secretária Graziela aposta 
em um trabalho específico, 
voltado para esses familiares. 
“Estamos fazendo reuniões 
em pequenos grupos e com 
pediatras disponíveis, para 
que esses pais tirem todas as 
dúvidas.", contou. 

Entre as mais de 19 mil 
crianças vacinadas na cida-
de, não foi constatado ne-
nhum caso de reação adversa. 
Oficialmente, também não 
existe nenhum caso de óbito 
relacionado a vacina em 
crianças no mundo. (Lucas 
Mantovani).

R A Y A N E  L I N S *
redacao@maisexpressao.com.br 
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A secretária de Saúde da Prefeitura de Indaiatuba, Graziela Garcia.
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Grupo armado assalta em condomínio

Guardas prendem dois 
homens acusados de tráfico 
no bairro Tancredo Neves

Dupla usa 
uma lâmina 
para roubar

Cinco indivíduos en-
capuzados e armados 
assaltaram um homem 

de 47 anos e os pais no Condo-
mínio Terras de Itaici por volta 
de 21h30 na sexta-feira (18). 

O grupo levou 3 TVs, 3 
celulares, 2 tablets, 1 câmera 
fotográfica, 2 bicicletas, cabos 
de fiações elétricas e o veículo 
da casa, onde colocaram os 
produtos roubados.

O assalto aconteceu quando 
o homem voltava a pé da casa 
dos seus pais e, ao entrar em sua 

Cinco indivíduos encapuzados 
ameaçaram um homem e os pais e 
levaram diversos aparelhos e dois 
veículos no Terras de Itaici

casa, se deparou com o grupo. 
Segundo a vítima, já rendida 
pelos bandidos por arma de 
fogo, ele foi questionado de 
onde estava vindo e, com medo, 
contou que estava na casa dos 
seus pais, moradores ao lado 
de sua casa, que era apenas 
separada por um muro.
       Os homens então invadiram 
também a casa dos pais dele 
e roubaram um computador 
e outro veículo. Em seguida, 
as vítimas foram amarradas 
e lançadas no sótão, sendo 
ameaçadas a não entrarem em 
contato com a polícia. Após 
isso, evadiram-se do local com 

todos os pertences das vítimas.
    Após meia hora do ocorrido, 
os Guardas Municipais, da 
VRT 125, localizaram os dois 
veículos que foram roubados do 
rapaz, abertos e abandonados 
no bairro Jardim Brasil. Através 
das placas dos veículos os guar-
das identificaram e se dirigiam 
ao endereço do dono, tomando 
conhecimento do roubo ocorri-
do por volta das 22 horas. 
     Acusados presos 

Os Guardas Civis foram 
informados e realizaram o pa-
trulhamento no bairro Jardim 
Brasil. Depois de 2 Km de onde 
foram localizados os veículos, 
os guardas acessaram uma es-
trada de terra e avistaram dois 
indivíduos em um automóvel 
suspeito, estacionando perto 
de uma plantação. Ao serem 
abordados um deles se deitou 
no chão e o outro saiu correndo 

portando uma arma de fogo nas 
mãos e imediatamente realizou 
um disparo contra os guardas.

Ao averiguarem as imedia-
ções, os guardas localizaram os 
objetos roubados escondidos 
em uma plantação de eucalipto. 
O rapaz que estava deitado no 
chão foi detido e conduzido à 
delegacia, juntamente com o 
veículo e os produtos roubados.

Posteriormente, o suspeito 
que realizou o disparo foi locali-
zado no bairro Caminho da Luz 
e detido. A arma de utilizada 
para efetuar disparo contra os 
homens da Guarda Civil não 
foi localizada.

*Rayane Lins integra o Pro-
grama de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.

Ao realizarem patrulha-
mento pelo bairro Jardim 
Tancredo Neves, guardas 
civis avistaram dois indiví-
duos, sendo que um estava 
com droga em mãos, prestes 
a entregar para o outro indi-
víduo, que estava com uma 
quantia de R$ 100,00 para 
dar ao traficante. Os dois 
foram presos.

 Assim que ambos 
perceberam a presença dos 
policiais, tentaram fugir 
do local tomando direções 
opostas, porém rapidamente 
foram abordados. O com-
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prador foi revistado e com 
ele foram encontrados os R$ 
100,00, mas uma quantia de 
R$ 300,00. Ao ser questiona-
do, o comprador confessou 
ser usuário de cocaína e que 
estava prestes a comprar 8 
microtubos de cocaína com 
traficante.

Já com o traficante, fo-
ram encontradas nas mãos 
uma quantia de R$ 20,00 e 2 
microtubos que aparentavam 
ser de cocaína. Já em seu bol-
so, havia mais R$ 250,00 em 
notas trocadas. Ao ser ques-
tionado acerca do ocorrido, 

Portaria do Condomínio Terras de Itaici, 
onde ocorreu o assalto à família

Guardas civis flagraram a transação 
no momento da entrega da droga

confessou praticar tráfico de 
drogas e que estava realizan-
do a venda dos entorpecentes 
para o outro indivíduo.

Os guardas averiguaram 
as imediações onde abor-
daram os rapazes e encon-
traram mais 18 microtubos 
de substância aparentando 
ser cocaína e 6 porções que 
aparentavam ser maconha, 

escondidas cerca de 3 metros 
de um cano para escoamento 
de águas pluviais.

Quando perguntado sobre 
as drogas encontradas pelos 
guardas, o acusado de tráfico 
informou que desconhecia a 
procedência e alegou portar 
só as substâncias que foram 
realmente localizadas com 
ele. (RL)

Uma mulher de 52 anos alega 
que estava transitando pela Praça 
Rui Barbosa, mais conhecida 
como Praça dos Peixes, locali-
zada à Rua Ademar de Barros, 
no Centro de Indaiatuba, quan-
do foi surpreendida por duas 
mulheres, que a vítima declara 
serem homossexuais, as quais 
encostaram uma lâmina em seu 
corpo e anunciaram o assalto.

Foram roubados da vítima, 
documentos, óculos, joias e uma 
quantia de R$ 300,00 em dinhei-
ro. Após o assalto, a vítima se 
dirigiu até a Delegacia de Polícia 
da cidade e registrou boletim de 
ocorrência. (RL)



Primavera perde pênalti e empata

O Primavera foi até 
Osasco para enfren-
tar o Audax, em 

jogo válido pela 9ª rodada 
do Paulista A2, e acabou 
voltando com apenas um 
ponto para Indaiatuba, em-
patando em 0 a 0. Com o 
resultado, o time está em 
13º lugar, somando 8 pontos 
no total. No momento, o 
clube está a cinco pontos da 
Juventus, último a se clas-
sificar para a próxima fase, 
e a apenas um do Audax, 
primeiro a abrir a zona de 
rebaixamento. 

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Rafael Marques 
chutou à meia-
-altura, no canto 
direito do goleiro 
do Audax, que 
acabou defenden-
do; jogo termi-
nou sem gols

O Fantasma foi bem mais 
consistente nos primeiros 30 
minutos de jogo. Diferente 
da última partida, quando o 
time renunciou mais ao esti-
lo ofensivo, dessa vez pare-
cia que o escolhia ficar mais 
com bola, tendo controle da 
posse e rodando bem os seus 
jogadores. As chegadas, no 
entanto, sempre passavam 
pela velocidade. 

Aos 27 minutos, ocorreu 
o lance que pode ter ditado o 
rumo para o empate: em mais 
uma boa chegada do time, 
Rafael Marques recebeu e, 

Próximo jogo é contra vice-líder
O Fantasma tem uma 

parada difícil na 10ª roda-
da da A2. Jogando fora de 
casa, em Lins, o time en-
frenta o Linense, vice-líder 
da competição, no sábado, 
às 17h. Com 16 pontos so-
mados e só uma derrota até 
aqui, o desafio vai ser jogo 
duro para o Primavera.

Vindo de um empate 
jogando fora de casa, o Li-
nense pensa em somar os 
três pontos no confronto. 
Para isso, conta com um 

jogador decisivo: Matheus 
Melo. Apesar de não co-
meçar entre os 11 iniciais, 
o atleta é a principal arma 
do adversário. Saindo em 
todas as partidas do banco, 
Matheus já marcou 4 gols, 
figurando entre os artilhei-
ros e garantiu pontos im-
portantes para o Elefante. 

Por sua vez, o Primavera 
visita Lins com foco total 
nos três pontos. Com ape-
nas uma vitória até aqui, o 
clube precisa vencer.(LM).
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Técnico mantém a base na defesa
O Fantasma entrou novamente com uma equipe diferente do 
meio para frente, a base defensiva, no entanto, parece estar defi-
nida. O time iniciou com André, João Vitor, Rodrigo Arroz, Willian 
Rocha e Daciel; Vander, Bonassa e Pablo; Wágner, Rafael Mar-
ques e Felipe Cruz.

Até o pênalti perdido, aos 
30 minutos da etapa ini-
cial, o time se mostrou 
organizado e apresentou 
bom toque de bola. Foi o 
primeiro jogo do técnico 
Wilson Júnior em que o 
Fantasma jogou de forma 
mais propositiva, mas ain-
da falta concentração dos 
atletas para se manterem 
focados na partida. 

A penalidade desperdiçada 
mudou o jogo e novamen-
te o time diminuiu bastan-
te o seu rendimento, prin-
cipalmente na etapa final, 
em que quase não chegou 
ao gol adversário. Mesmo 
com a ideia do professor 
Wilson em deixar alguns 
jogadores para o segundo 
tempo, o time não conse-
guiu manter o ritmo. 

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

de calcanhar, passou para o 
volante Vander. Ao chegar 
na bola, o jogador foi calçado 
por trás, dentro da área, pelo 
lateral Luan Lima. Pênalti 
marcado, Rafael Marques se 
apresentou para a cobrança. 
Ele andou devagar para co-
brar e, quando bateu, chutou 
à meia-altura, bem no canto 
direito do goleiro Jefferson 
Souza, que defendeu. 

O pênalti desperdiçado 
parece ter mexido com os 
jogadores do Primavera e o 
Audax, até então sem levar 
perigo, teve pelo menos duas 

chances claras para abrir o 
placar. O time de Osasco só 
não passou à frente por conta 
da pontaria desregulada de 
seus homens de frente, que 
hora chutavam para fora, 
hora paravam nas defesas do 
arqueiro André. 

No segundo tempo, o jogo 
foi mais truncado e, não fosse 
uma chance do Audax logo 
aos dois minutos, a etapa 
complementar acabaria sem 
qualquer perigo de gol. 

No fim, o empate foi justo 

pelo que as duas equipes 
apresentaram, mas ficou a 
sensação de que o Fantasma 
podia mais, sensação esta 
que parece ser contínua ao 
longo do campeonato. De 
acordo com o técnico Wil-
son Junior, o time foi para 
buscar a vitória. “Conse-
guimos um ponto, não era o 
que queríamos, a ideia era 
voltar com os três pontos de 
Osasco. Vamos descansar os 
atletas, estudar e jogar sába-
do contra o Linense.

Times do Primavera e do Audax no início do jogo

Memórias do E.C. Primavera

Em 1992, o Primavera dis-
putou uma Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista, 
equivalente à atual Série A3, 
e não conseguiu ter um bom 
desempenho.
   Em 26 jogos, foram 6 
vitórias, 10 empates e 10 
derrotas.
   A curiosidade fica por conta 
dos 13 adversários que o 
Primavera enfrentou há 30 
anos, sendo que destes, 10 
já não disputam mais cam-
peonatos profissionais da 
Federação Paulista. 
   Outros dois competem 
na última (quarta) divisão 
estadual; e apenas um, o 
Rio Claro, está na mesma 
atual Série A2 junto com o 
Primavera.

Time de 30 anos atrás que disputou a Segunda Divisão do Campeonato Paulista, 
equivalente à atual Série A3

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA



Mulher de Indaiatuba foi iludida

Israelense levou US$ 10 milhões 
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Golpista do Tinder 
pode estar perto

O documentário “O Gol-
pista do Tinder”, pro-
duzido pela gigante de 

streaming Netflix, chamou a 
atenção para um tipo de crime 
que vem crescendo bastante em 
Indaiatuba, no Brasil e em todo o 
mundo, o dos falsários que usam a 
internet para ganho fácil e que não 
são presos (veja texto nesta página 
a respeito do inspirador do filme).

Ao contrário do que se ima-
gina, a ficção da tela não está tão 
distante da realidade e os golpistas 
do Tinder e de outros aplicativos 
podem estar bem mais perto do 
que se imagina. Para ilustrar essa 
informação, só no Estado de São 
Paulo, o ano de 2020 registrou 
uma alta de 265% nesse tipo de 
crime, segundo a Coordenadoria 
de Estatística e Análise Criminal. 

O problema maior é que os 
agentes desse tipo de crime não 
usam a força nem obrigam suas 

Documentário da Netflix alerta para a disseminação de 
falsários que usam a internet para obter ganho fácil

NETFLIX/ DIVULGAÇÃO

Personagem da vida real, israelense deixou suas vítimas no prejuízo

vítimas a lhes entregar dinheiro e 
é por isto que não são presos. Eles 
cometem o chamado golpe “Don 
Juan”, que consiste na conquista 
e uso de recursos de mulheres..

O filme da Netflix mostra uma 
história assim de um homem que 
ostenta uma vida luxuosa e que a 
prova para suas vítimas, mas que 
faz com que elas se endividem 
para lhe dar dinheiro. Só que as 
vítimas fazem isto por vontade 
própria, movidas pela paixão.

A produção se tornou assunto 
mundial e uma das maiores polê-
micas desde que a internet passou 

a ocupar um papel fundamental 
na vida moderna, porque o aplica-
tivo Tinder é um dos mais usados 
em todo o mundo.

Só para se ter uma ideia, o 
instituto norte-americano Pew 
Research mostrou que, durante a 
pandemia, o uso de apps de rela-
cionamento só no Brasil cresceu 
cerca de 400% e 78% da popula-
ção usa ou já usou os aplicativos. 

O Brasil foi um dos 194 países 
considerados pela Interpol como 
locais de grandes riscos para au-
mento de casos do famoso golpe 
“Don Juan”,

HELLICA MIRANDA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

“Ele tinha fotos reais, que 
mostravam uma vida real, não 
uma coisa que eu pudesse des-
confiar. Trabalhava, então não 
estava online nos períodos em 
que as pessoas normalmente 
estavam no trabalho. Não 
posso dizer que me apaixonei 
por ele, uma pessoa que eu 
nem conhecia, mas acho que 
fiquei com a expectativa de 
me apaixonar tão alta que me 
deixei levar, mesmo sabendo 
dos riscos que eu corria”, 
conta uma mulher de 42 anos, 
que preferiu não se identificar.

Em 2018, ela conheceu 
um rapaz pelo Tinder, um dos 

aplicativos de relacionamento 
mais famosos do mundo: esti-
ma-se que os usuários sejam 
maiores que 50 milhões.

“Foi contando uma his-
tória triste sobre a filha estar 
doente e nenhum médico des-
cobrir a causa que ele conse-
guiu me enganar, porque tinha 
algumas fotos com a criança. 
Dizia que cuidava dela quase 
sozinho, que só a mãe dele 
ajudava, porque a ex-esposa 
era usuária de drogas”, disse,  

“Ele me pedia dinheiro 
emprestado e das primeiras 
vezes pago. Mas perdi R$ 8 
mil porque ele sumiu”. (HM).

O israelense Simon Le-
viev, nascido Shimon Yehuda 
Hayut, se passando por um 
herdeiro multimilionário, 
criou uma conta sem defeitos 
no Tinder: em suas fotos, 
aparentava um estilo de vida 
luxuoso, que ele mostrava 
pessoalmente para suas víti-
mas antes de começar a extor-
qui-las, um golpe que viajou 
por boa parte da Europa.

Shimon foi desmascarado 
por uma de suas vítimas, com 

a ajuda de uma equipe de 
reportagem. 

Preso em 2019 pela Inter-
pol, Shimon condenado a 15 
meses de detenção por outros 
crimes, Ele foi solto 5 meses 
depois e, como um homem 
livre, passou a oferecer um 
curso online de consultoria 
comercial. Enquanto suas 
vítimas fizeram “vaquinha” 
para cobrir as dívidas gera-
das pelos empréstimos feitos 
superiores a US$ 10 milhões. 



Usuários aderem 
aos streamings 

Os streamings vieram 
para ficar. Disso 
ninguém tem dú-

vidas, mas uma pesquisa 
realizada no começo do 
ano mostrou que a adesão é 
gigantesca. O levantamento 
realizado pela NZN Intelli-
gence, com a participação 
de 1,8 mil pessoas, mostrou 
que 84% da população assi-
na ao menos dois serviços 
de conteúdo, destes 50% se 
comprometem tanto com 
serviços de vídeo quanto de 
áudio, já 44% focam apenas 
nas opções de vídeos. 

O levantamento também 
apontou que a maior parte 
dos assinantes multi-platafor-
mas é composta por pessoas 
que assinam quatro ou mais 
serviços (36,7%). É o caso 
de Pedro Preehl, assinante 
dos conteúdos da Netflix, 

Amazon Prime, HBO Max, 
GloboPlay e Spotify. Segun-
do Pedro, o streaming pro-
porciona uma maior versa-
tilidade no conteúdo, dando 
uma utilidade diferente para 
a televisão. “A TV passa a ser 
mais uma tela que você pode 
usar para várias finalidades, 
assim como telefone, tablet 
e computador”, disse. 

Ainda de acordo com a 
pesquisa, a concentração do 
público em streaming pode 
ser justificada pela pande-
mia de Covid-19. Segundo a 
NZN Intelligence, 50% dos 
participantes da pesquisa 
adotaram pelo menos uma 
nova plataforma nos últimos 
dois anos. Celso Peixoto, 
também assinante de mul-
ti-plataformas, confirmou a 
afirmação da pesquisa, em-
bora faça uma ressalva. “Sim, 
meu consumo aumentou, 
mas pensando bem, em 2020 

tinham menos plataformas 
também”. Pelo menos três 
grandes serviços foram lan-
çados após 2020, HBO Max, 
Disney+ e Star+.

Como critério para a as-
sinatura, os resultados da 
pesquisa mostram que a 
decisão de qual serviço assi-
nar foi amplamente definida 
pelo critério de conteúdos 
disponíveis na plataforma 
(47,6%), seguido pelo valor 
da mensalidade (37%). 

Streaming alavanca 
Somente em janeiro, os 

serviços totalizaram quase 
180 bilhões de minutos as-
sistidos - correpondendo a 
28,9% do consumo total de 
televisão. Em comparação 
a dezembro, a TV cresceu 
12% em termos de minutos 
assistidos, muito por conta 
dos jogos das transmissões 
de futebol americano.  

HORÓSCOPO

De 25 de Fevereiro a 03 de Março de 2022

Signo de Áries
Uma boa dose de irrita-
ção pode ocorrer em sua 

vida profissional, provavelmente 
uma mudança forte tende a sur-
gir. Cobranças podem ser feitas, 
reformas tendem a direcionar as 
ações. De qualquer forma, a força 
de vontade do nativo estará sendo 
posta em pauta. Relacionamentos, 
acordos, hábitos sofrem a necessi-
dade de mudança ou de revisão de 
partes. Momento forte.

Signo de Touro
Momento que sua ma-
neira de agir, suas ati-

tudes, precisam ser expandidas. 
Sua filosofia de vida encontra 
possibilidades de expandir, até 
estudos esotéricos e místicos po-
dem ocorrer. Este período destaca 
com mais intensidade as fraquezas 
que existem em sua capacidade de 
planejar. Seus impulsos e arrou-
bos emocionais podem sair caro, 
nesta fase.

Signo de Gêmeos
Aumenta a necessidade 
de organizar as coisas 

em sua vida para superar difi-
culdades que vem de fora do seu 
sistema. Sabe aquela sensação 
de que algo externo está criando 
limites que não dependem de seu 
esforço? Pois bem, agora nasce 
o desejo de organizar esses fatos 
para conseguir superar tais limi-
tes. Serão usados persistência e 
planejamento.

Signo de Câncer
As palavras devem ser 
bem colocadas se não 

quiser passar por certas situações 
indesejadas. Sua vida profissional 
está em fase de intensa mudança, 
e se não pegar firme e se organi-
zando, se não mantiver uma certa 
estrutura de ação, terá momentos 
de forte agito para obter estabilida-
de no ambiente de trabalho.

Signo de Leão
Um tripé de forças mani-
pulará os acontecimentos 

neste momento envolvendo con-
tratos, acordos, relacionamentos, 
as mudanças destes setores, e 
apoio que vem de longe para 
atuar em seu trabalho. Se estiver 
doente, existe uma forte indução 
de um excelente profissional que o 
apoiará em seu reestabelecimento.

Signo de Virgem
Recordações de situ-
ações do ambiente de 

trabalho, recordações familiares, 
tendem a vir à tona e ser projetada 
nos encontros ou relações sociais 
expondo atitudes alheias arrogan-
tes e isso trará irritação ou postura 
escapista. De qualquer forma, o 
momento pede que use mais sua 
espiritualidade. Dores musculares 
podem ocorrer.

84% dos usuários assinam dois ou mais serviços no Brasil

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

REPRODUÇÃO

Signo de Libra
Movimento que busca 
a harmonia das relações 

familiares, a compreensão de seu 
passado, da infância tida, muitas 
recordações de atitudes no passado 
e de traumas na infância, vem à 
tona sob forma de experiências 
para enfrentar e dominar. A res-
ponsabilidade de seus prazeres é 
cobrada. Os prazeres vêm à me-
dida que consegue dominar certas 
inabilidades.

Signo de Escorpião
Focado nas relações 
sociais, o nativo pode 

perceber que sua mente precisa 
melhorar alguns aspectos se quiser 
dar um passo maior no próximo 
ciclo. É momento para começar 
a pesquisar de onde vem algumas 
dificuldades com os estudos, com 
sua forma de se expressar. Mo-
mento introspectivo, apesar dos 
diversos contatos sociais.

Signo de Sagitário
Momento importante 
que abre diversas pos-

sibilidades de progresso em sua 
vida. Seu modo de conversar será 
o ponto forte, se estiver treinado, 
na ampliação destas chances. 
Ou será o ponto fraco, caso não 
consiga controlar sua língua. Re-
lacionamentos com pessoas tendo 
por base a inteligência e foco na 
mente. Pode receber visitas prove-
nientes de longe.

Signo de Capricórnio
Últimas semanas para 
trabalhar seus projetos 

pessoais e planos para o futuro 
de forma decidida e focada. Caso 
perca esse momento, ele só voltará 
daqui a dois anos. Portanto, se as 
oportunidades surgirem não deixe 
para depois. Existe facilidade para 
expandir seu trabalho, porém 
precisará ter mais dedicação e um 
toque de organização.

Signo de Aquário
O nativo estará perceben-
do de forma clara aqueles 

aspectos rígidos de sua mente que 
precisam ser alterados. Ao realizar 
essas alterações, ocorrerá melhor 
maleabilidade de sua mente diante 
dos fatos, e seu prazer de ser livre 
só ampliará. Portanto, veja em 
que aspectos existe essa rigidez e 
modifique-a.

Signo de Peixes
As relações sociais po-
dem sofrer um revés nes-

se momento. Pessoas que são aber-
tamente contra o nativo, podem se 
tornar inimigos ocultos. Porque 
isso? Em geral tendem a ocorrer 
de forma inconsciente, atitudes de 
desrespeito, de desorganização, e 
aparência de desinteresse. Caso 
esteja aplicando o oposto disso, o 
momento traz boas possibilidades 
profissionais.

Canais de streamings fazem atualmente da tela da televisão apenas uma tela de reprodução de programas 
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O lindo Bradock da Ivani Figueira, posando para a 
foto, após Banho e Tosa na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 
3875-2715.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, telhado com telhas 
tegula Helvetia. 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.

Alunos do 6º Ano B da Unidade I, junto ao 
Professor Renato visitaram o Parque Ecológico 
para um Estudo do Meio.

Nosso cliente Luiz Fernando da Europcar aniversariou 
no último dia 22 e recebeu um Bolo da Madre, 
carinho do Jornal Mais Expressão. Desejamos 
parabéns, felicidades sempre e que Deus o abençoe 
eternamente!

Pensionato Fênix

Clínica Bicho Amigo

As equipes de limpeza e monitoria das duas 
Unidades do Colégio Meta, participaram neste 
último final de semana, de um treinamento com 
os agentes da RL Higiene.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

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

Nossa querida cliente Dra. Sueli Midori veterinária e 
proprietária da Clínica Bicho Amigo, recebendo um lindo 
arranjo da Floricultura Recanto das Flores, carinho do 
Jornal Mais Expressão.

Aula Isadora do 7º Ano A Unidade I, atividade 
O Brasil que eu quero.

Adelaide Decorações

Colégio Meta 

MR. Roof

O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. 
Sua missão é prestar serviços de qualidade em 
cuidados com os idosos e satisfação dos familiares. 
Transparência no trabalho, com responsabilidade, 
sustentabilidade e respeito. Informe-se: www.
fenixpensionato.com.br – Fone: (19) 99257-7941



Eva Maria e Poliana esperando vocês com a nova 
coleção e aquele delicioso capuccino!

A23A23SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

No último dia 17 de fevereiro,  inaugurou em Indaiatuba a Franquia que mais Cresce no Mundo a The 
BBurguer do Carlinhos Maia. E contou com a presença de amigos, clientes, a imprensa e o Vice Prefeito 
Tulio.  Desejamos muito sucesso a Bruna e ao Eder!

Alan Diretor do Mais Expressão com Dr. Pedro Oncologista, Arnaldo, Dr. Pedroso e Cleiton do Mais Ex-
pressão,  no Show do Edson e Hudson no último dia 12 de fevereiro,  no Indaiatuba Clube!

Sub 10 CT Cruzeiro Indaiatuba!
Adriana da Costa Larangeira da Visão Imóveis com sua filha Ana Clara, cur-
tindo as férias!
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório 
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro 
e garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$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 banhei-
ros, 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, 
churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com 
casa em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro 
e varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala 
de jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada 
com banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão 
elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área 
gourmet com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários 
e hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, 
garagem, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$790 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armá-
rios 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.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana 
com ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de 
inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, 
garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, 

churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros 
sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 
com closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 
4 carros sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 
dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 
1 suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavan-
deria e garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e 
forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros 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.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m²
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 

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$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta 
até 50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
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 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui 
córrego nos fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, 
sala de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro 
externo. Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, 
sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, 
banheiro e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 
salas. Parte superior 7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. I
IC02 – CASA COMERCIAL VILA VITORIA – R$1.910.000,00 – Antiga Clinica Thompson.
  

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.
JD. MORADA DO SOL – R$1.180,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e quintal. 
VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, 
lavabo, sala, cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
JD. ALICE – R$1.400,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha planejada, área de serviço e 1 vaga 
de garagem. Possui área de lazer com piscina, quadra, salão de festa e churrasqueira. 

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc. 
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc.

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de 
garagem e elevador.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc

TERRENOS

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

6 ref site 29700- Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.560,00 + 
Cond + IPTU

3 ref site 5891- Casa  Jardim do Sol - 3 dorm, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.500,00 + IPTU

7 Ref site 31709- Casa Jardim Montreal Residence - 3 dorm, 
banheiro, sala, coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - 
R$ 750.000,00 

8 ref site 31708 - Jardim  Jardim Regina - 3 dorm , wc so-
cial, sala, coz, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 
350.000,00

4 ref site 31193 - Apartamento Vila Brizzola - 2 dorm, sala, 
sacada, coz, área de serviço e garagem R$ 1.150,00 + Cond 
+ IPTU

5 ref site 31699- Apartamento Centro - 1 dorm, sala, coz, wc 
social, área de serviço e garagem - R$ 1.500,00 + Cond + IPTU

2 ref site 3483- Casa Vila Todos os Santos - 1 dorm , sala , coz 
, banheiro e garagem R$ 1.450,00 + IPTU

10 ref site 28056- Terreno Jardim Residencial Nova Veneza- 
Lote de 294 m² - R$ 377.000,00

11 ref site 24503 - Apartamento Jardim Morumbi  - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro social, área de serviço e garagem - R$ 
165.000,00 

12 ref site 31600 - Apartamento Jardim Santiago  - 3 dorm, 
coz, sala, área serviço e garagem - R$ 350.000,00 + Cond + 
IPTU

9 ref site 30669- Terreno  Jardim Bela Vista - Lote de 250 m² 
residencial R$ 270.000,00

1 ref site 31144- Casa Jardim Paulista II- 3 dorm , sala, saca-
da, coz, banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU
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AP04572 - JARDIM POMPÉIA - ED SOHO WEST -  IMÓVEL 
NOVO - 03 dormitórios planejados, sendo 01 suite. Cozinha 
planejada. Lavanderia. Sala ampla. WC social. Todos os 
wcs com gabinete, espelhos e Box Blindex. Varanda aberta 
(sem a churrasqueira). 02 vagas de garagem cobertas no 1º 
subsolo. Obs.:  ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Fitness 
Center; Sauna; Techno Lounge; Home Cinema; Terraço de 
Jogos; Festas Infantil; Brinquedoteca; Espaço Festas/Gour-
met ; Espaço para Degustação de Vinhos; Piscina adulto 
e Infantil; Pergolados ; Playground ; Quadra Poliesportiva; 
Churrasqueira/Forno de Pizza e Play Baby - LOCACAO 
R$ 3.200,00 + COND. + IPTU. CORRETORA SOLANGE – 
CRECI: 77091 – TEL: (19) 99304-7300

CH01853 - CHÁCARA NO MOSTEIRO DE ITAICI - AT.5.670m² 
AC.778m² - 7 dormitórios (5 suites),wc social, lavabo, 2 salas, 
cozinha toda planejada, mesa de bilhar, piscina com hidro, área 
gourmet com churrasqueira , salão de festas com churrasquei-
ra, forno de pizza, área de lazer com sauna, quadra de ténis e 
playground para crianças. VENDA R$ 2.500.000,00. CORRE-
TOR OSIEL – CRECI: 233411 – TEL: (19) 99954-7599.

AP05414 - AU. 82m² - APARTAMENTO ALTO PADRÃO COM VIS-
TA PARA PARQUE ECOLOGICO - LE JARDIN RESIDENCIAL - 02 
suítes (sendo 1 com closet), salas de estar e jantar, lavabo, cozinha, 
área gourmet com churrasqueira com vista panorâmica total ao 
Parque Ecológico, lavanderia, 02 vagas cobertas. Acabamento alto 
padrão em condomínio com portaria 24h, área de lazer com piscina 
com cascata e borda infinita, deck, salão de jogos e de festas, sauna 
seca e úmida, quadra poli esportiva, controle de acesso 24 horas, 3 
elevadores por torre. Venda R$ 850.000,00. CORRETORA CÍNTIA 
– CRECI: 129578 – TEL: (19) 99907-6516.

CA09881 - AT 150 m² - AC 105 m² CASA TÉRREA A VENDA 
- PARK REAL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala 
com pé direito alto, cozinha integrada com cooktop e coifa, área 
de serviço, área gourmet com churrasqueira, 3 vagas de garagem 
(2 cobertas e 1 descoberta). Ar condicionado na sala , todos os 
cômodos com móveis planejados, todos os dormitórios com 
janelas automatizadas. R$ 830.000,00. CORRETOR EMERSON 
– CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291. 

CA09692 - SOBRADO  EM CONDOMÍNIO ALTO PADRÃO 
- RESIDENCIAL DONA LUCILLA - EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO - AT 300 m² AC 280 m² - PISO SUPERIOR: 03 suítes 
todas com armários sendo 01 com ar condicionado e 01 com 
sacada, sala. PISO INFERIOR: sala 02 ambientes, sala de tv, 
lavabo, cozinha planejada, área gourmet com churrasqueira e 
banheiro, garagem coberta para 06 autos sendo 03 cobertas. 
R$ 8.000,00 + Condomínio + IPTU. CORRETORA VILMA – 
CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299.

CH01854 - RESIDENCIAL PRIMAVERA SALTO - AT. 1140 m² AC. 
231 m² - linda chácara com 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala de es-
tar, sala de jantar, wc social, lavabo, lavanderia, cozinha planejada, 
mezanino e área de sótão sem acabamento (cômodo grande), ga-
ragem coberta para 2 autos e área gourmet com churrasqueira, ba-
nheiro e quarto de despejo. Condomínio Próximo de Indaiatuba, ar-
borizado e com portaria 24h. R$ 5.500,00 + COND. + IPTU. CORRE-
TORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

2.800,00 + COND. + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA08224 - VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ - SOBRADO - AT 
475m², AC 301,89, 03 Suítes c/ Closet, Escritório, Sala de TV, 
Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha Planeja, Área de Serviço, 
Área de Luz, Banheiro de Empregada, Despensa, Área Gour-
met, Banheiro Auxiliar, Quarto de brinquedos, Piscina, Jardim e 
Garagem P/ 02 Autos Coberto e 02 Descobertos. R$ 6.500,00 + 
COND. + IPTU. CORRETORA CÍNTIA – CRECI: 129578 – TEL: 
(19) 99907-6516.

CA07395 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 101,25 m² - 3 dormitó-
rios (1 suíte), sala com pé direito alto, wc social, cozinha planejada 
com cooktop, lavanderia e garagem para 2 autos. Cobertura em 
telhas de concreto Eurotop, preparação para água quente (ba-
nheiros) e ar condicionado(suíte). R$ 3.000,00 + cond + IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 
99293-1797.

VENDAS

TE06524 - Terreno à venda, Condomínio Residencial Park 
Real, AT.150m², topografia plana, área de lazer com quadra 
poliesportiva, playground, salão de festas, próximo ao parque 
ecológico. R$ 308.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05403 -  JARDIM AMÉRICA - Apartamento cobertura du-
plex, venda, AU 200 m² - , em localização privilegiada, piso tér-
reo 2 suítes com planejados, sala de estar, sala de jantar, cozi-
nha americana planejada, despensa, varanda, ar condicionado. 
Piso superior, 1 dormitório, wc, quarto despejo com prateleiras 
e armário, sala ampla, área gourmet com churrasqueira, forno 

para pizza e um lindo solarium. Próximo à grande centro co-
mercial, praças, supermercados, e avenidas. R$ 700.000,00. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

CA09914 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT.262m² AC. 80m² 
- 03 dormitórios, 1 wc, sala, cozinha americana, lavanderia , 
garagem coberta para 02 autos. R$ 480.000,00. CORRETOR 
OSIEL – CRECI: 233411 – TEL: (19) 99954-7599.

CA09884 - SOLAR DO ITAMARACÁ - AT. 870 m² AC. 335 
m² - Piso superior: 3 suíte sendo uma máster com sacada 
e armários, sala ampla. Piso inferior: Sala ampla, elevador, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia planejada e uma suíte 
de empregada. Garagem para 5 autos coberta, amplo quintal 
com paisagismo, piscina, área gourmet com forno de pizza, 
churrasqueira e banheiro, canil e 1 dormitório e 1 quarto de 
depósito. R$ 1.500.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA9845 - JARDIM BELO HORIZONTE - Sobrado, AT.150m², 
AC.186,56m², 4 dormitórios sendo 1 suíte master com closet, 
3 dormitórios no piso superior, e 1 dormitório térreo, 3 wc, es-
paço gourmet com churrasqueira, acabamento em granito no 
piso, ar condicionado, portão eletrônico, lavanderia, próximo 
á bancos, supermercados, escolas, atacadistas e rodoviária. 
R$ 580.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09793 - JARDIM COLONIAL - A POUCOS METROS DO 
PARQUE ECOLÓGICO - AT. 75m² AC.65m² 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social,  área de luz, sala, cozinha, lavan-
deria, garagem para 01 auto. A poucos metros do parque eco-
lógico. R$ 380.000,00 aceita permuta com terreno. COR-
RETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

LOCAÇÃO

SL01159 - SALÃO COMERCIAL NOVO JARDIM BELA 
VISTA - AU 80m²  Salão amplo com pé direito alto, 02 wc 
adaptados, copa com pia e gabinete, ,estacionamento para 02 
autos, ótima localização próximo a diversos condomínios fácil 
acesso. LOCAÇÃO R$ 2.300,00 + IPTU. . . CORRETORA 
VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

AP05387: APARTAMENTO  NO RESIDENCIAL PLACE 
VIEW  - VILA SFEIR - INDAIATUBA/SP. AT. 86.00m². APAR-
TAMENTO - 03 dormitórios sendo 01 suíte, ( GUARDA-ROU-
PA NA SUITE) sala de jantar, cozinha planejada americana, 
banheiros, área de serviço, varanda gourmet. 02 vagas de 
garagem cobertas. O condomínio possui academia equipada, 
piscina, churrasqueira, salão de festas, segurança e portaria 
24 horas. Imóvel próximo ao Parque Ecológico e comércios 
em geral na área central. OBS: O APARTAMNETO ESTA 
SEM OS MÓVEIS. Valor de Locação: R$ 2.500,00 + COND 
+ IPTU. CORRETORA JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: 
(19) 99600-1290.

CA09907 - EXCELENTE CASA COMERCIAL COM LOCALI-
ZAÇÃO PRIVILEGIADA - CENTRO - AT.400m² AC.218 m² 09 
salas comerciais com tomadas e preparação para ar e WI-FI, 
cozinha, 02 wc, estacionamento para 02 autos. LOCAÇÃO R$ 
4.500,00 + IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – 
TEL: (19)  99414-3299

AP05350  - AU.55 m²- VILA HOMERO-SKY HOME MOBILIA-
DO- 01 Suíte, lavabo, sala, cozinha planejada, coifa, cooktop, 
geladeira, forno microondas, maquina lava e seca, ar condi-
cionado, persianas automatizadas, cama, deposito privativo 
no andar, planejados alto padrão, 01 vaga de garagem. R$ 
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

CARVALHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
CNPJ/MF: 19.998.270/0001-61

NIRE: 3522825676-2
 

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
02/02/2022.

 
Data/Hora e Local: 02/02/2022, às 10h00m, na sede social, sito à Av. Francisco de 
Paula Leite, 970, Jd. Nely, Indaiatuba/SP. Convocação: Dispensada. Presença: To-
talidade dos sócios da Empresa. Mesa: Presidente: Roberto Masotti; Secretário: Ale-
xandre Mendes Ferreira Pereira. Deliberações Aprovadas: Redução do capital social 
em R$732.200,00, considerados excessivos em relação ao objeto, com cancelamento 
de 732.200 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 292.900 quotas de 
propriedade da sócia YARA CÉSAR DE CARVALHO, mediante a devolução da Gleba 
remanescente do imóvel anteriormente integralizado ao capital social da sociedade, 
não loteada, com 274.653,33m², no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados a 
partir da alteração contratual e 439.300 quotas de propriedade da sócia VALBUENA 
HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA. em moeda corrente nacional ao término da 
execução do loteamento objeto do contrato social, as quais receberão o valor da re-
dução à título de restituição do valor das quitas canceladas, passando o capital social 
de R$ 1.500.000,00 para R$ 767.800,00. Encerramento e Aprovação da Ata. Nada 
Mais. Ata lida, aprovada e assinada por todos os sócios. Indaiatuba/SP, 02/02/2022. 
Sócios: YARA CÉSAR DE CARVALHO. VALBUENA HOLDING E PARTICIPAÇÕES 
LTDA., por João Frederico de Oliveira Lourenço, Roberto Masotti e Eduardo Masotti. 
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Classificados

VENDO CASA: 
Condomínio Par-
que dos Guaran-
tãs. AT 135 m2. 
AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, to-
dos com armários 
embut idos .  Ar -
-condicionados. 
Cozinha planeja-
da, área goumert 
coberta, garagem 
idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
JARDIM MON-
TREAL:  Exce -
l e n t e  s o b r a d o 
com AC168m2 – 
AT150, 3 suítes (2 
suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), 
sala, cozinha ame-
ricana com cook-
top, fogão, forno, 
aquecimento solar, 
ar condicionado, 
porcelanatos es-
peciais, granitos, 
tetos trabalhados, 
esquadr ias  em 
alumínio, muitas 
tomadas e muita 
iluminação ampla e 
bela escada mais, 
garagem coberta e 
jardim. R$1.170mil 
estuda financia-
mento. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 19-
9.97519921- creci 
65362.
JARDIM MON-
TREAL: Térrea 
novíssima, exce-
lente, 3 dormitório 
sendo 1 suíte, 2 
vagas e demais 
d e p e n d ê n c i a s 
R$770mil estuda 
financiamento. 19-
9.97519921 - creci 
65362. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 

1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, inclu-
so cond. + IPTU 
+ água. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Apartamento lo-
cação Roccapo-
rena: 2 dorm. co-
zinha,  wc, área de 
serviço, 01 vaga 
de garagem. Loca-
ção com intenção 
de compra. Valor 
da  locação  R$ 
1.000,00 + cond. 
+ IPTU 19 98346-
2299
Alugo apartamen-
to na Praia Gran-
de: para finais de 
semana e tempora-
da Vila Guilhermina 
a 50m da praia Fa-
tima (19) 99564-
4054

 
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encos-
tado na pista – com 
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!
São Miguel arcan-
jo SP – 4.500m² 
casa de 02 dor-
mitórios diversas 
árvores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz, a 
12km do centro. 
R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatu-
ba 19.9.9762-7997 

 
Vende-se terreno 
no residencial lí-
rios do vale em 
cardeal: Área total 
de 175 metros, ex-
celente localização 
e geografia, próximo 
a área de lazer, que 
vai ter lago, Beach 
Tênis, pista de co-
oper, playground, 

com 3 cômodos e 
banheiro.
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

 
Vendo ap ED. Pic-
tor: Armarios em 
todo o apartamen-
to, 2 quartos sendo 
1 suite, 2 banhei-
ros. R Bernadino 
de Campos n 820 
ap 61 Frente, Tra-
tar na Imobiliaria 
Genari, Duvidas 
com proprietario e 
aberto a negocia-
ção contato (11) 
99373-4775
Apto Dueto de 
Mariah: 3 dorm. 1 
suíte, sala, cozi-
nha, sacada com 
churrasqueira 1 
vaga de garagem 
R$ 430 .000 ,00 
Aceita f inancia-
mento, (próximo 
ao mercado pague 
menos da av. con-
ceição) Tratar com 
Eugenio 19. 97410-
1479 
JD. Colibris: con-
domínio vitória ré-
gia-02 dormitórios 
com vaga de gara-
gem todo reforma-
do - por apenas: 
R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domín io  cocais 
- 02 dormitórios 
com vaga de ga-
ragem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na cida-
de nova - R$ 800 
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 

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis: 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 

JARDIM MON-
TREAL: Excelen-
te sobrado com 
AC142m2 – AT150, 
3 suítes, uma más-
ter, lavabo, despen-
sa, área gourmet, 
cozinha conceito 
aberto, sala de es-
tar e jantar. Escada 
de madeira ange-
lim com mármore 
travert ino e de-
mais instalações. 
R$1.050mil estuda 
financiamento. 19-
9.97519921 - creci 
65362. Ótima loca-
lização, facilidade à 
área de lazer.
Vendo Casa: de 
esquina R. Jamai-
ca com a 11 de 
junho, terreno com 
249m²  3 dom. sen-
do 2 suites, gara-
gem coberta para 
6 carros e 2 portão 
eletronico, R$ 980 
mil, Contato: 19 
98174-5270
Vende-se casa 
nova no Jardim 
Col ibr is:  Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, 
quintal, garagem 
para 2 carros, por-
tão eletrônico, acei-
ta financiamento 
e está no valor de 
280 mil. Contato 
(19)99762-7708
JD. Nair Maria: 
em salto sp.  01 
dormitór io-sala, 
cozinha 02 wc ga-
ragem e quintal em 
lote de 180m² ape-
nas: R$175.000,00 
contato: 19.9.9762-
7997 corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: ban-
cos, boulevard etc.
na Av Paula Leite 
lote de 150m², sen-
do 02 dormitórios 
(01-suite) sala-cozi-
nha,  wc , lavanderia 
com grande área 

de terreno livre na 
frente com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo 
ao boulevar em lote 
de 180m² sendo 04 
cômodos na fren-
te com garagem e 
02 cômodos nos 
fundos.  Apenas 
R $ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol 
rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 
x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícu-
la com 03 cômodos 
e wc nos fundos 
+ salão comercial 
na frente em lote 
de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms:  
financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da cons-
trução – 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. Cali-
fórnia – R$280 mil 
- (19) 98136-7331 
creci 74.092

 
Alugo casa no 
Costa e Silva: 03 
dormi. Sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 

etc (Lote G23). R$ 
30000 de entrada 
mais parcelas de 
R$ 1300. Fone: (19) 
997954539, tratar 
com Valmir.
Compro terreno de 
rua ou condomí-
nio: em Indaiatuba 
em média com 300 
m2 permuta com: 
VW tcross 2021 hi-
gline top linha com 
teto solar pago a di-
ferença em dinheiro. 
Fone 19 33923851 
whatsapp 11 98632 
4131
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do par-
que ecológico de 
Indaiatuba  lotes a 
partir 175 metros lo-
tes misto residencial 
e comercial o valor é 
de  R$ 99.228,68  a 
vista tem 5% de des-
conto R$ 94.267,25                                                                                           
planos  em 12 e 24 
meses sem juros 
loteamento jardim 
américa em carde-
al, à menos de 9 
minutos do parque 
ecológico de Indaia-
tuba lotes a partir 
175 metros lotes 
misto residencial e 
comercial entrada 
de R$ 12.000,00 
saldo dividido em  
120 parcelas.

 
VENDO JETTA: 
R-Line 2019, cor 
branca, 56 mil KM, 
completo + película 
protetora Security 
Film. Único dono, 
revisões VW. R$ 
135.000,00. IPVA 
pago. Contato (19) 
99604-2052
Procuro casa para 
Alugar: Descrição, 
casa de fundo com 
g a r a g e n s  o b s : 
Moro sozinho. con-
tato 19 99786-0112
V e n d o  N o t e -
book:  Acer Ce-
leron, 1.20 GHZ, 

HD 250 GB, Preço 
400,00 memória 3 
GB, com fonte 19 
98829.0717 3875-
4737
Netbook:  Vendo, 
Celeron, 1.8GHZ, 
memória 4GB, HD 
500GB, com fonte. 
Preço R$ 500,00. 
19  98829.0717 
3875-4737
Notebook:  vendo, 
branco, Celeron, 
1.5GHZ, HD,500 
GB, memória, 4 
GB, Preço, 500,00. 
19  98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Cele-
ron 1.5GHZ, HD320 
GB memória 4GB, 
branco por fora, e 
preto por dentro, 
Preço 400,00 19 
98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737
Quer  ser  uma 
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: tama-
nho Grande, Ven-
do com todos os 
doces c/ todos os 
doces dentro F. 
3835.7024
Vende-se secado-
ra de roupa Bras-
temp compacto 
/220V - R$ 300,00 
(19) 9 996560912

 
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisica 
valor R$80,00 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
t raba lhar  como 
motorista particular 
com o seu carro, 
saiu a noite bebeu, 
ou até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enfer-
magem, cuidadora 
e idosos, e baba 
contato (19) 98976-
3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com experi-
ência para trabalhar 
em ateliê contato 
Whats  (19) 99818-
7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, formado 
pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer  se r  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

ASSISTENTE FISCAL 
- Ensino médio com-
pleto. Desejável su-
perior. Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. 

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO - Ensino 
médio completo. 
Possuir conhecimen-
to em sistemas 
(Excel, Word). Expe-
riência no setor de 
expedição na rotina 
administrativa. Resi-
dir em Indaiatuba. 

AUXLIAR DE COZI-
NHA INDUSTRIAL 
- Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. Para 
atuar na preparação 
de receitas indus-
triais e na limpeza 
de equipamentos 
utilizados.

AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM - Experiên-
cia em jardinagem 
e operador de ro-
çadeira ou no ramo 
de atividade braçal. 

Estar apto a fazer 
trabalho em altura 
(roçada de vegetação 
em taludes).

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. 

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Ensino médio 
completo. Experiên-
cia na função. Residir 
em Indaiatuba. 
 
BABÁ - Experiência na 
função. Para atuar em 
residência próximo ao 
bairro Vila Suíça. Resi-
dir em Indaiatuba. 

DESENHISTA – Ensino 
médio completo. Cur-
so de Autocad e/ou 
Solidworks. Experiên-
cia na função. Residir 
em Indaiatuba. 

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO – Cur-
sando Superior em 
Administração. Re-
sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de 

horário para trabalhar 
em horário comercial.

GESTÃO DE ESTO-
QUE – Ensino médio 
completo. Desejável 
Superior em Logísti-
ca ou Administração. 
Possuir conhecimen-
tos em Excel avança-
do. Curso de empi-
lhadeira. Experiência 
mínima de 02 anos 
com empilhadeira 
retrátil e contraba-
lançada. Experiência 
com conferência de 
materiais.

OPERADOR LOGÍSTI-
CO – Ensino médio 
completo. Curso de 
empilhadeira. Expe-
riência mínima de 
02 anos com em-
pilhadeira retrátil e 

contrabalançada. 
Experiência com 
conferência de ma-
teriais.

OPERADOR DE 
MÁQUINA – Ensi-
no médio comple-
to. Experiência em 
Operar máquinas 
convencionais (Fre-
sa, furadeira, retífi-
ca). Residir em In-
daiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC – Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Co-
nhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação 
de Desenho.

TORNEIRO MECÂ-
NICO – Ensino mé-
dio completo. Expe-
riência mínima de 
02 anos na função. 
Residir em Indaia-
tuba. 

REPOSITOR – Ensi-
no médio completo. 
Para atuar em loja de 
material de constru-
ção organizando, re-
pondo, conservando 
e precificando produ-
tos. Possuir conheci-
mento em Excel. 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JOSE PERES FI-
LHO com 74 anos , 
União estável com 
MARIA DOS SANTOS  
MARINHO, sendo fi-
lho(a) de JOSE PERES 
e DAGNA GEROLINA. 
deixa filho(s): ROB-
SON, PAULA, KELLY 
(MAIORES), Falecido 
em: 15/02/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
15/02/2022. 

2. ANTONIO LINS DE 
ALBUQUERQUE com 
97 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de TA-
DEU LINS DE ALBU-
QUERQUE e ADELIA 
ALVES DE AQUINO. 
deixa filho(s): ADE-
MILSON, JOSÉ , 
MARCOS, LIODALVO, 
MARIA, APARECIDA, 
IVONETE, MAURA ( 
MAIORES ), SEBAS-
TIÃO e SEVERINA 
(Falecidos), Falecido 
em: 15/02/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
16/02/2022.
 
3. NACISO LEITE DE 
SANTANA com 59 
anos , Casado (a) com 
JANDIRA MESSIAS 
DE SANTANA sendo 
filho(a) de CATARINO 
LEITE DE SANTANA 
e ONORINA MARIA 
LEITE. deixa filho(s): 
JUSSINEIDE, NADIA, 
LAERCIO, JUCILENE, 
ELTON, JOICE, NAIL-
MA, NATIELE (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 16/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/02/2022. 

4. LOURIVAL ARVANI 
com 81 anos , Casa-
do (a) com MARINEZ 
STRIULLI ARVANI 
sendo filho(a) de VIC-
TORIO ARVANI e CLE-

MENTINA ZIVIANI. dei-
xa filho(s): MARCELO, 
LUCIO (MAIORES), Fa-
lecido em: 16/02/2022, 
, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
17/02/2022.
 
5. MARIA ELIÉTE 
DONEGÁ BATISTA 
com 73 anos , Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 
de ANIZIO DONEGÁ e 
EDUARDA MINHAR-
RO DONEGÁ. deixa 
filho(s): MARCELO, 
ADELI (MAIORES), Fa-
lecido em: 16/02/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/02/2022. 

6. ALAN SILAS MOTA 
DA SILVA com 34 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ALOIZIO 
SANTOS DA SILVA e 
MARIA ILZA DA MOTA 
SILVA. deixa filho(s): 
FELIPE 11, Faleci-
do em: 16/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/02/2022. 

7. MARIA LOURDES 
DE OLIVEIRA MO-
RAIS com 60 anos , 
União estável com DO-
RIVAL ROCHA, sendo 
filho(a) de GREGORIO 
MENDES DE OLIVEI-
RA e ANA MARTINHA 
DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): ANGELO, AN-
GÉLICA, DONIZETE 
(MAIORES), Falecido 
em: 17/02/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
18/02/2022. 

8. SUELI CONCEIÇÃO 
PEREIRA SANTOS com 
62 anos , Casado (a) 
com PEDRO  BATISTA 
DOS SANTOS JUNIOR 
sendo filho(a) de NATA-
LINO JOSÉ PEREIRA 
e ALZIRA ROSALINA 

PEREIRA. deixa filho(s): 
LUCIANO, LEANDRO 
, SULAMITA, Faleci-
do em: 17/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/02/2022. 

9. MARIA DAS GRA-
ÇAS DOS SANTOS 
OLIVEIRA com 71 anos 
, Era Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de GHILHERMI-
NO RIBEIRO DOS SAN-
TOS e HELENA MARIA 
DOS SANTOS. deixa 
filho(s): ELEANDRO,-
JUARES, WILSON, 
RODRIGO, LUIS, JU-
LIO, SIRLEI, SIRLENE, 
ROSECLEIA, SOLAN-
GE (MAIORES), MEL-
QUIADES (FAL), Fale-
cido em: 17/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/02/2022.
 
10. JOSE LOPES 
NETTO com 83 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO LOPES RIBEIRO e 
GERALDA LOPES DE 
JESUS. deixa filho(s): 
NEUSA, MARIA HE-
LENA, JOSE MARCIO, 
JOSE ADEMIR, VIVIA-
NE (MAIORES), Fale-
cido em: 18/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/02/2022. 

11. JOÃO MILTON AN-
TONIALI com 83 anos 
, Casado (a) com MA-
RIA ANTONIA CATTO 
ANTONIALI sendo fi-
lho(a) de ANGELO AN-
TONIALI e CARMELA 
DEMARTINI ANTONIA-
LI. deixa filho(s): MIL-
TON, TELMA (AMBOS 
MAIORES), Falecido 
em: 18/02/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/02/2022. 

12. DANIELE CRISTI-
NA CAVALCANTE DE 
OLIVEIRA com 37 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de NILO CAVAL-
CANTE DE OLIVEIRA e 
HELENY IZABEL DOS 
SANTOS CAVALCAN-
TE DE OLIVEIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 18/02/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/02/2022. 

13. IRENE CAPOVILLA 
DE CAMARGO com 
88 anos , Era Viúvo(a),  
sendo filho(a) de CAR-
LOS CAPOVILLA e 
LUIZA DE GRANDE. 
deixa filho(s): JOSE, 
ADEMIR, LUIS, IZA-
BEL, FERNANDO ( 
MAIORES ), Faleci-
do em: 19/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/02/2022. 
14. JOSE RODRIGUES 
DA SILVA com 80 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO RODRIGUES DA 
SILVA e ESMERAL-
DINA SAMPAIO DA 
SILVA. deixa filho(s): 
NELSON, REGINA, 
MARCOS, MAURICIO ( 
TODOS MAIORES), Fa-
lecido em: 19/02/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/02/2022. 

15. REGINALDO CAR-
LOS DE BENEDETTI 
JUNIOR com 51 anos 
, Era Divorciado(a),  
sendo filho(a) de RE-
GINALDO CARLOS DE 
BENEDETTI e IVONE 
MARIA SANTOS DE 
BENEDETTI .Não dei-
xa filhos, Falecido em: 
19/02/2022, e sepulta-
do(a) no HELVETIA aos 
19/02/2022. 

16. JOAQUIM BARBO-

SA com 86 anos , Ca-
sado (a) com ISOLINA 
DA CONCEIÇÃO BAR-
BOSA sendo filho(a) de 
BENEDITO BARBO-
SA e ANNA SOARES. 
deixa filho(s): JAIRO, 
MARCOS, SAMUEL, 
ROSELI, ISMAEL, ANA 
( MAIORES ), JOA-
QUIM ( FAL), Faleci-
do em: 19/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/02/2022. 

17. MARIA DA CON-
CEIÇAO GODOY VIEI-
RA com 70 anos , Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) 
de BENEDITO GODOY 
e ANNA NETTO. deixa 
filho(s): MARCIA , ANA 
(MAIORES), Falecido 
em: 20/02/2022, , e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/02/2022. 

18. DIRCE BRANZA-
NI NESPOLI com 72 
anos , Casado (a) com 
ROGERIO ROMEU 
NESPOLI FILHO sendo 
filho(a) de GUERINO 
BRANZANI e JACOMI-
NA ZILIANI BRANZANI. 
deixa filho(s): ROGE-
RIO, RICARDO, LILIAN, 
RENATO, LILIANE, RO-

BERTO (MAIORES), Fa-
lecido em: 20/02/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/02/2022. 

19. ROSANA ROMÃO 
com 51 anos , Era Di-
vorciado(a), sendo fi-
lho(a) de WALDEMAR 
ROMÃO e VICENTINA 
ROMÃO. deixa filho(s): 
RAFAEL , GUILHERME, 
MAYARA (MAIORES), 
NICOLE 15, Falecido 
em: 20/02/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
21/02/2022. 

20. PABLO BRITO DE 
JESUS SILVA com 17 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de EVI-
LAZIO DE JESUS SIL-
VA e ANA CRISTINA 
DE BRITO. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
20/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
21/02/2022. 

21. WANDERLEY CAR-
LOS CORREIA com 
70 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AR-
NALDO CORREIA e 
FLORISBELLA DOS 
SANTOS CORREIA. 

deixa filho(s): KELLY, 
KARINA (MAIORES), 
KAUÃ 17, Falecido 
em: 21/02/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/02/2022. 
22. GERALDO RANEA 
com 85 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de MIGUEL RANEA e 
ROSA SOLANO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Faleci-
do em: 21/02/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 22/02/2022. 
23. VANDERLEI JOSÉ 
LONGO com 55 anos , 
Casado (a) com ELAI-
NE ESTER MELLA 
LONGO sendo filho(a) 
de OSVALDO LONGO 
e MARIA NEUSA BIA-
SOTTO LONGO. dei-
xa filho(s): ALINE 29, 
ABNER 23., Falecido 
em: 21/02/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
22/02/2022. 

24. MARIA DO CAR-
MO BASTAZINI com 74 
anos , Casado (a) com 
GERALDO BASTAZINI 
sendo filho(a) de INA-
CIO PAULO DA SILVA 
e AUREA MARIA DE 
SOUZA. deixa filho(s): 
VERÔNICA, MARCELO, 

LEONARDO, DANILO 
(MAIIORES), Faleci-
do em: 21/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/02/2022. 

25. VILMA KIYOMI 
AKIBA YOSHIDA com 
68 anos , Casado 
(a) com YOSHIYUKI 
YOSHIDA sendo fi-
lho(a) de TOSHIO 
AKIBA e AMELIA SKI-
SINA AKIBA. deixa 
filho(s): FABIO , CIN-
THIA (MAIORES), Fa-
lecido em: 22/02/2022, 
e cremado (a) no 
CREMAT.UNIDAS-PI-
RACICABA-SP aos 
22/02/2022. 

26. NOZOR ELIAS 
com 85 anos , Era 
Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de JOÃO ELIAS 
e MARIA SENHORI-
NHA DO ESPIRITO 
SANTO. deixa filho(s): 
MARIA ELIZABETH, 
VALQUIRIA, PEDRO, 
SANTO, MARIA ISA-
BEL, ROSINEIDE, 
LUCIMARA, EDER 
(MAIORES), Faleci-
do em: 22/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/02/2022.

 | CLASSIFICADOS | B19



B20 | NEGÓCIOS | 


