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Perseguidores 
da internet agem 
em Indaiatuba

Conhecidos pelo ter-
mo inglês ‘Stalkers’, os 
perseguidores da internet 
também fazem vítimas em 
Indaiatuba e são tão peri-
gosos e obsessivos como 
na ficção da série “You” 
da Netflix.

Editorial
No texto “Inversão de 

prioridades”, este jornal cri-
tica a falta de apoio dos go-
vernos à defesa da mulher.

Pág A2

O time do Primavera venceu mais uma partida em casa 
e agora encostou no pelotão de frente do Campeonato 
Paulista da Série A-2. Se vencer o jogo deste sábado (12), 
contra o RB Brasil, lanterna da competição, pode entrar 
na zona de classificação para a próxima fase.Pág A18

Mais Expressão 
reforça time 
da sua redação

O prefeito de Indaiatu-
ba, Nilson Gaspar (MDB), 
liberou os moradores lo-
cais do uso de máscaras 
em locais abertos, seguin-
do orientação do governo 
do Estado determinada na 
quinta-feira (10).

Bancos fazem 

mutirão para 

receber conta 

atrasada

‘Empório 
Minas Até 
Você’ estará 
no Frutos
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Projeto dá 
apoio a vítimas 
de violência 

Projeto apresentado na 
Câmara de Vereadores de 
Indaiatuba pela parlamen-
tar Silene Carvalini (PP) 
prevê ajudar as mulheres 
vítimas de violência sejam 
ajudadadas a conseguir em-
prego e renda para inicia-
rem uma nova vida longe 
do local da agressão e tam-
bém do agressor. Pág A3

Delegacia da Mulher melhora 
o acolhimento em seu prédio

Lideranças 
cobram ainda 
reconhecimento

Lideranças       femininas 
como Maria Alice Mendes 
(foto à esq.) comemoram 
avanços, mas dizem faltar 
reconhecimento.

Para atender a um aumento de denúncias, a Delegacia 
da Mulher de Indaiatuba passou por adaptações, e me-
lhorou o acolhimento às vitimas de violência Págs A12
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Indaiatuba inicia oficialmente 
o tratamento com quimioterapia
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Primavera está a uma vitória da 
classificação para a próxima fase

Liberado o uso 
de máscaras em 
espaço público
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Inversão de prioridades

Artigos

Editorial

VITÓRIA – O escritório 
Coppi Advogados, de Campi-
nas, conseguiu decisão inédita 
no Tribunal Regional Federal da 
3ª Região. A sentença em favor 
do Grupo Fides, com unidades 
em Jundiaí e Cabreúva, permi-
te afastar a incidência do IRP/
CSLL e do PIS/Cofins de bene-
fícios fiscais e créditos de ICMS. 

FEBRE – Acaba de sair 
uma pesquisa da Kantar Ipobe 
Media, segundo a qual, a região 
de Campinas, onde Indaiatuba 
está incluída, se destaca no ce-
nário nacional do Beach Tennis 
com mais de 50 mil praticantes e 
com a maior arena da modalida-
de de todo o Brasil, em Valinhos. 

FRASE DA SEMANA

“Eu vejo que isso é bem 
cultural. Espectros culturais de-
correntes desse machismo estru-
tural que a sociedade brasileira 
exige. Não adianta falar que não 
existe, porque existe e é decor-
rente disso”.

De Adriano Prado, delegado 
titular da Delegacia da Mulher 
de Indaiatuba, sobre a violência 
contra a mulher.

CINEMA – Moradores de 
Itu vão assistir a sessões de cine-
ma gratuitas ao ar livre na Fá-
brica de Artes Marcos Amaro, no 
centro. As apresentações serão a 
partir de uma carreta com mais 
de 20 m de largura. Trata-se do 
projeto cultural Cine Rodas, que 
fica na cidade até domingo (13).

EXPLOSÃO – A Associa-
ção Nacional dos Organismos 
de Inspeção e o Sindicato das 
Empresas de Inspeção Veicular 
do Estado alertaram autorida-
des de Salto sobre o risco de ex-
plosão no abastecimento de veí-
culos movidos a GNV depois de 
constatarem, por meio de uma 
pesquisa, que 78% dos veículos 
que usam esse combustível estão 
irregulares na cidade ou foram 
instalados sem registro

.CONTRASTE

Direto da fonte
Mário Covas chegou car-

rancudo ao gabinete de gover-
nador em 2000. Funcionários 
mais próximos,  acostumados, 
nem perguntaram nada.

Mas havia uma secretária, 
Clotilde, que se importava.

- O senhor desculpe, mas 
aconteceu alguma coisa? 

Irritado com a petulância e 
querendo pregar uma peça na 
secretária, ele disse:

- Estou assim porque pe-
guei o sapato errado. Este não 
é meu. Está apertado.

Quando saiu do gabinete, 
Clotilde espalhou que o go-
vernador tinha se trocado no 
escuro e vestira cueca errada, 
calça de outro e sapato sabe-se 
lá de quem. 

- Está tudo tão apertado 
que parece que ele chegou que-
rendo irr ao banheiro.

O assessor político foi ver.
- Ao diabo sapato apertado, 

reagiu Covas.

Nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o que se vê é que o governo federal 
inverteu as prioridades na gestão dos recursos públicos. Insensível com o drama da violência contra a mulher, 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu agressivamente a verba para combater o problema.

Levantamento do Instituto de Estudos Socioeconômicos revela que o governo federal baixou de R$ 61,4 
milhões em 2021 para R$ 43,2 milhões neste ano os recursos destinados à defesa das mulheres, em que pese 
que uma mulher a cada dez minutos sofre um estupro e outra morre por feminicídio a cada sete horas no país.

Mas os cortes no orçamento não são para economizar por falta de recursos, posto que o presidente gastou 
exatos R$ 2,3 milhões para passar férias em São Francisco do Sul (SC) e no Guarujá (SP) entre os dias 18 
de dezembro de 2020 e 5 de janeiro deste ano e R$ 1 milhão desse total foi empregado só no transporte em 
aeronaves da FAB.

No governo do Estado, o governador João Dória (PSDB) também não priorizou a mulher nos investimentos 
em sua defesa, como era de se esperar. Em vez disso, vetou projeto do deputado Afonso Lobato (PV), que previa 
garantir uma reserva de 60% do total de vagas nas delegacias da mulher para mulheres nos concursos que 
forem feitos daqui para frente.

Graças a atitudes como essa, delegacias da mulher, como a de Indaiatuba, são comandadas por homens. 
Não que essa situação não garante a assistência às mulheres, mas é pela situação em si. Mulheres agredidas 
por homens são obrigadas a relatar o episódio a homens, o que as constrange ainda mais.

Felizmente, o governo do prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), não tem deixado de lado a prioriza-
ção da defesa da mulher. Em 2018, o chefe do Executivo criou o programa “Caminho das Rosas”, que consiste 
em uma rede de atenção para que as mulheres em risco de violência sejam acolhidas de forma humanizada.
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Eloy de Oliveira

Ganha corpo entre municípios da Região Metropolitana 
de Campinas a tentativa de unificar as tarifas do transporte 
intermunicipal. As Câmaras de Vereadores de Monte Mor, 
Hortolândia, Valinhos e Vinhedo têm projetos neste sentido 
em andamento e vêm ampliando a discussão.

Na sexta-feira (4), o assunto foi expandido ao Parlamen-
to Metropolitano, que reúne Câmaras de toda a região. e 
passou a ser uma bandeira, já que estava presente o gerente 
regional da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo), Edson Thomaz Zilião.

Agora é possível reajustar benefício do INSS

Dra. Josiane Regina Silva Brollo – OAB/SP 355.535 Advogada especialista na AMG Advocacia

Conheça o condomínio Helvetia Park 
Conheça um dos condomínios mais queridos da cidade, o Helvetia Park. Ideal para famílias que buscam 

privacidade, segurança e conexão com a natureza.
Empreendimento de ampla extensão em uma região abundantemente arborizada. Possui mais de 327 mil 

m², sendo que 91 mil m² são destinados à mata nativa e aos lagos, agregando muito valor aos imóveis. Bem 
como localização privilegiada, estando apenas a 500 metros de um dos principais colégios bilíngue da cidade 
(Progresso), a 7 minutos do Parque Ecológico e a 10 minutos da Rodovia Santos Dumont.

Para lazer ou prática de esportes, dispõe de 2 complexos com itens excepcionais. Dentre eles, estão quadras 
de areia para beach tennis, quadras de tênis rápido, salão de festas para 100 pessoas e quiosque gourmet com 
chopeira.

O grande destaque é a topografia do condomínio, com vista panorâmica do horizonte e do pôr-do-sol.
A segurança é diferenciada, um dos poucos condomínios da cidade com vigilância armada. O acesso dos 

moradores é feito por reconhecimento facial e controle de entrada 24 horas. Visitantes e prestadores de serviço 
não ingressam sem autorização do proprietário por telefone. Sem retorno da ligação, um dos seguranças vai 
até à residência solicitar a liberação de entrada.

O condomínio promove eventos internos, como, por exemplo, Festa de Halloween com decoração temática 
e entrega de doces e participação de foodtrucks. Momentos únicos criados para proporcionar boas memórias 
para toda a sua família.

Além de ótimo custo-benefício, os lotes têm o padrão de 490 m², com valores a partir de R$ 1.100 o m².
Ficou curioso para conhecer mais sobre o condomínio e os imóveis disponíveis para venda?
— Reserve sua visita agora mesmo! WhatsApp (19) 9 9372–4373

Fernando Franco - Consultor Especialista no Grupo Silvana Carvalho www.silvanacarvalho.com.br

No dia 25/02/2022, o Supremo Tribunal Federal aprovou a tão esperada “Revisão da Vida Toda”, que tem como 
finalidade garantir reajustes salariais para aposentados e pensionistas do INSS.

Mas você deve estar se perguntando: o que é a “Revisão da Vida Toda”? Quem tem direito?  Vamos tentar escla-
recer essas questões, abordando alguns pontos importantes para você entender.

A “revisão da vida toda” é um tipo de revisão de benefícios do INSS que permite o cálculo de todos os salários 
de contribuição, uma vez que atualmente as aposentadorias são calculadas apenas com base nos salários recebidos 
a partir de julho de 1994.

Nesse contexto, terão direito à revisão todos aqueles que tiveram seus benefícios concedidos até 12/11/2019 (an-
tes da entrada em vigor da EC 103/2019 – Reforma da Previdência) e que possuírem contribuições anteriores a julho 
de 1994. Porém, nem todos os aposentados e pensionistas serão beneficiários, tendo em vista que a revisão valerá 
apenas para os segurados que tiveram salários altos antes de julho de 1994.

Lembrando ainda que a revisão visa abranger os seguintes benefícios: aposentadoria por idade, aposentadoria 
por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte.

Ademais, os segurados devem ficar atentos ao prazo para ingressar com a revisão, uma vez que, o prazo é de 10 
anos (decadencial) a contar do primeiro dia do mês seguinte ao qual começou a receber o benefício. Para confirmar o 
termo inicial da decadência se faz necessário analisar o extrato de pagamento e verificar quando ocorreu o 1º saque. 

Exemplo: Irene requereu sua aposentadoria em 19/12/2018, o benefício foi concedido em 23/07/2019, porém o 
saque do 1º benefício ocorreu somente em 13/08/2019. 

Assim o termo inicial da decadência seria em 01/09/2019 (1º dia do mês seguinte à data do saque) e a decadência 
se daria em 01/09/2029 (10 anos depois). Isto é, tempo suficiente para que o segurado possa levantar a documentação 
necessária para realizar o cálculo da revisão.

INTEGRAÇÃO IMINENTE
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Programa objetiva 
garantir sustento a 
vítimas de violência 

Na terceira sessão 
plenária da Câmara 
de Indaiatuba, que 

aconteceu na última segunda-
-feira (7), a vereadora Silene 
Carvalini (PP) apresentou um 
projeto de lei destinado às 
mulheres em situação de vio-
lência doméstica e familiar. 
Chamado de “Mulher Viva”, 
o programa, que ela quer criar, 
tem como foco garantir a auto-
nomia financeira das mulheres 
que estão nessa situação, pro-
movendo medidas para a qua-
lificação profissional e inser-
ção no mercado de trabalho.

De acordo com uma pes-
quisa do Instituto Rede Mulhe-

res Empreendedoras (IRME) 
realizada em 2021, 48% das 
entrevistadas disseram que a 
independência financeira foi 
uma questão primordial para 
se libertarem da violência pela 
qual passavam. Ainda durante 
pesquisa da IRME, 80% dis-
seram que ter uma geração de 
renda própria favorece a inde-
pendência e ajuda a sair de re-
lacionamentos abusivos. 

Se aprovado (ainda não tem 
data para entrar em votação), o 
projeto se apoiará na Prefei-
tura para mobilizar empresas 
que disponibilizarão vagas de 
trabalho, além de orientar as 
mulheres sobre seus direitos e 
incluí-las em atividades ocu-
pacionais remuneradas e em 
serviços de capacitação profis-

sional disponibilizados pelos 
órgãos públicos. 

De acordo com a vereado-
ra Silene Carvalini, que citou 
dados do Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos 
Humanos, a maioria das víti-
mas desse tipo de violência é 
de mulheres declaradas como 
pardas, de 35 a 39 anos, com 
renda de até 1 salário míni-
mo, corroborando a questão 
da dependência financeira. “A 
ideia é facilitar o ingresso ou 
reingresso dessas mulheres no 
mercado de trabalho”.

A parlamentar pretende 
conversar com o chefe do 
Executivo, Nilson Gaspar 
(MDB), antes que o projeto vá 
à votação para garantir o apoio 
dele e a sua viabilização. 

Vereadora defende parceria com empresas para emprego 
e renda e para afastar a mulher do local da agressão

Bancos terão de oferecer 
cadeira de rodas a cliente

Os vereadores de Indaia-
tuba aprovaram na segunda-
-feira (7), em primeira dis-
cussão e por unanimidade, 
projeto de lei que vai obrigar 
as agências bancárias da 
cidade a disponibilizarem 
cadeiras de rodas para as 
pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

O vereador Décio Rocha 
(Republicanos), autor da 
proposta, comentou duran-
te a sessão uma situação 
que viu e que o motivou a 
pleitear esse direito. “Dias 
atrás presenciei um senhor, 

com mobilidade reduzida, 
que não pôde sair do carro, 
porque não havia cadeira 
de rodas na agência. Fi-
cou um tempão aguardando 
até um de seus familiares 
conseguisse encontrar uma 
cadeira de rodas para ele. 
Isso não pode continuar”, 
afirmou. 

O presidente da Casa, 
Pepo Lepinsk (MDB), elo-
giou o projeto: “Os bancos 
ganham tanto dinheiro e, 
mesmo assim, não cumprem 
sequer a lei do tempo máxi-
mo de espera”, disse. (LM).

REPRODUÇÃO

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

A vereadora Silene Carvalini, que levará o projeto ao prefeito
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Decisão segue determinação do governo do Estado 

Cidade desobriga o
uso de máscaras
em espaços abertos

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

diu seguir a determinação 
do governador João Dória 
(PSDB) e desobrigou, a par-
tir da quarta-feira (9), o uso 
de máscaras em ambientes 
abertos, como ruas, praças 
e parques. 

A decisão foi tomada 
em razão da diminuição na 
média móvel de internações 
na região metropolitana de 
SP por Covid-19, que regis-
trou nessa semana o menor 
número desde o começo 
da pandemia. Na região 
do Departamento Regional 
de Saúde 7, com sede em 

Campinas, houve uma queda 
de 39,4% nas internações 
diárias entre janeiro e feve-
reiro. Os óbitos, no entanto, 
tiveram alta. Outro argu-
mento utilizado foi a grande 
cobertura vacinal atingida 
em todo o Estado no público 
adulto e infantil. 

Nos ambientes fechados, 
escolas e no transporte pú-
blico a obrigatoriedade de 
máscaras continua. Dória 
acenou com a possibilidade 
de retirar as máscaras até 
o dia 23 de março também 
nesses locais. “Com o cres-
cimento da vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos, pos-
sivelmente em duas semanas 
o governo pode avaliar a 
liberação”, disse o gover-

nador.
Apesar dos números 

apontarem queda, a flexibili-
zação ainda abre debates. De 
acordo com Raquel Stucchi, 
infectologista da Unicamp 
e consultora da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, a 
máscara continua sendo uma 
barreira importante contra 
o vírus.

“Se eu for entrar em am-
biente fechado, se ao meu 
lado acontecer uma aglome-
ração, no ponto de ônibus, 
devo estar com as máscaras 
novamente”, disse a mé-
dica. Ela inda alertou que 
idosos, imunossuprimidos 
e não-vacinados continuam 
no grupo de risco e devem 
tomar cuidados.

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Guerra Rússia x Ucrânia 
já provoca aumento no 
preço dos combustíveis

Por conta da dispa-
rada no preço inter-
nacional dos barris 

de petróleo, que nesta se-
mana ultrapassaram os U$ 
130 (R$ 656, na cotação 
atual) diante do conflito 
militar entre a Rússia e a 
Ucrânia, os preços para 
da Petrobras para as dis-
tribuidoras de gasolina, 
diesel e gás de cozinha 
ficaram ainda mais caros 
a partir da quinta-feira 
(10). Segundo a Petrobras, 
o preço médio do litro de 
gasolina passará de R$ 
3,25 para R$ 3,86 (alta de 
18,77%). Para o diesel, o 
valor irá de R$ 3,61 a R$ 
4,51, (alta de 24,9%). O 
gás de cozinha sairá de 
R$ 3,86 para R$ 4,48 por 

quilo (alta de 16%). 
Ainda não está defi-

nido o quanto desse au-
mento será repassado ao 
consumidor, porém o pre-
sidente do Sindicato dos 
Postos de Combustíveis 
de Campinas e Região 
(Recap), Flávio Campos, 
já adianta que desde a 
semana passada, ainda 
sem ocorrer o aumento, as 
distribuidoras já estavam 
aumentando o preço do 
diesel na região.

A justificativa, segun-
do o Recap, se dá pela 
falta de capacidade e pro-
blemas técnicos na linha 
de produção do diesel S10 
na refinaria de Paulínia, 
além da necessidade de se 
utilizar um mix com diesel 
importado, o que não pode 
ser resolvido agora.    

Petrobras repassou acréscimos 
para as distribuidoras na quinta
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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Mutirão caça 
devedores 
dos bancos 

A Federação Brasilei-
ra de Bancos (Fe-
braban), em parce-

ria com o Banco Central, 
a Secretaria Nacional do 
Consumidor (Senacon) e os 
Procons de todo o país, pro-
move o Mutirão Nacional 
de Negociação de Dívidas e 
Orientação Financeira, que 
teve início nesta segunda-
-feira (7) e segue até 31 de 
março.

 Segundo a Febraban, 
o alvo da campanha são as 
pessoas físicas que não pos-
suem bens dados em garan-

tia; que estejam em atraso 
e em nome de uma pessoa 
natural; e que as dívidas te-
nham sido contraídas junto a 
bancos ou financeiras.

“O mutirão nacional é 
uma ação conjunta que, não 
apenas contribui para o re-
equilíbrio orçamentário das 
famílias, mas, principal-
mente, promove a educação 
financeira, que é fundamen-
tal para que o consumidor 
consiga evitar o endivida-
mento de risco, tenha mais 
informações sobre produtos 
e serviços bancários e me-
lhore sua saúde financeira”, 
disse, em nota, Isaac Sidney, 
presidente da Febraban.

xxxx

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

xxxx xxx

Como fazer a 
renegociação 

Na página do mutirão 
(mutirao.febraban.org.br), 
o consumidor vai entender 
quais dívidas pode quitar, 
descobrir como pagá-las e 
ainda ver o quanto deve.

Depois de compreender 
o processo, o devedor pode 
ir direto para a plataforma 
do consumidor gov.br e re-
negociar a dívida. Se prefe-
rir, também pode tratar do 
débito com bancos. (DK).

xxxx

Renegociação vai até o dia 31 deste 
mês; ação contará também com orien-
tação financeira aos inadimplentes

Dívidas com cartão de crédito também poderão 
ser negociadas através do Mutirão da Febraban

Definir preços assegura crescimento

DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Cresce número de endividados
A Serasa fez um levanta-

mento que produziu o Mapa 
da inadimplência, que cres-
ce. A pesquisa é de dezem-
bro de 2021. Naquele mês, 
o Brasil apresentava 63,97 
milhões de inadimplentes.

O segmento que lidera 
as causas do endividamen-
to dos brasileiros continua 
sendo os débitos de bancos 
e cartões de crédito, com 
27,7%. 

Em seguida estão as cha-

madas Utilities (contas bá-
sicas, como água, energia 
e gás) que fecharam o ano 
respondendo por 23,9% dos 
débitos – o maior índice em 
2021.

Além disso, o Mapa 
apontou que as mulheres 
são as mais endividadas, 
sendo 50,1% e a faixa etá-
ria que possui mais dívidas 
é entre 26 e 40 anos, repre-
sentando 35,6% da popula-
ção. (DK).
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Já pensou que legal seria 
se você encontrasse com 
você mesmo 10 anos atrás? 
Seria excelente poder evitar 
algumas coisas que fizemos 
e nos trouxeram resultados 
não tão bons como o espe-
rado, mas infelizmente isso 
só acontece na ficção.

Quando o assunto inclui 
decisões financeiras, parece 
que essas marcam ainda 
mais a nossa vida e as conse-
quências nos acompanham 
por até mais que 10 anos.

Que decisões? Aquele 
negócio que fizemos, aceitar 
aquela proposta de emprego, 
emprestar ou não aquele 
valor para um parente ou de 
um parente, comprar aquele 
imóvel, aplicar ou viajar, 

estudar ou comprar uma 
moto ou um motorhome, uma 
cirurgia estética ou comprar 
esse valor em ações, mudar 
de cidade ou país, as opções 
são infinitas.

Mas, se não podemos 
voltar ao passado, podemos 
fazer um exercício de avan-
çar ao futuro e analisar agora 
quais as consequências das 
ações que vamos tomar agora 
e pensar o que eu diria a mim 
mesmo daqui a 10 anos? Isso 
dá para fazer.

Por isso, a consciência 
financeira, a educação dos 
hábitos de consumo e a sim-
ples atitude de pensar antes 
de fazer vão nos ajudar hoje 
e evitar frustrações amanhã 
ou aqui 10 anos.

Só para dar um exemplo, 
imagine que, em janeiro de 
2016 um parente te pedisse 
emprestado 20 mil reais e 
você, que tinha acabado de 
comprar ações da Petrobras, 
vende as ações e empresta o 

dinheiro para ele iniciar um 
negócio.

Pronto, perdeu o dinhei-
ro, a amizade e a chance de 
ver aqueles 20 mil se torna-
rem em 6 anos mais de R$ 
155.000,00 (Isso não é uma 
recomendação de compra).

Mas e se aquela empresa 
dele se tornasse a próxima 
Amazon? Nunca saberemos, 
pois, é um caso hipotético, 
mas falando em probabilida-
des é mais fácil você perder 
o dinheiro e a amizade. 

Como dizia um amigo 
meu, prefiro ficar amarelo de 
vergonha para falar não agora 
do que vermelho de raiva 
amanhã com você.

Mas isso tudo nos mostra 
o quanto uma decisão preci-
pitada nos afeta, para o bem 
ou para o mau. E quando esse 
dinheiro faz falta em nossa 
casa, aí a dor é aumentada.

Por isso, antes de dar cada 
passo importante, respire, 
não decida nada com raiva 

nem muito feliz, pois nes-
sas horas não agimos com a 
razão e um último conselho 
sobre finanças: busque ajuda 
de um especialista.

A visão de alguém de 
fora nos ajudará a ver o que 
não vemos. A experiência 
dele, mesmo que tome nos-
so tempo ou custe algum 
valor, nos ajudará muito e, 
se for para evitar uma dor 
de cabeça ou uma noite mal 
dormida, serão o dinheiro e 
o tempo mais bem gasto dos 
últimos 10 anos.

Que conselhos eu daria a mim mesmo?

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. Apresenta-
dor do Programa Café a 
mercado, Descomplica e 
Diario Consult da LTW 
Consult

Juliano José Rinaldo

Ao contrário do que se imagina, a Bolsa de Valores brasi-
leira não é dominada por homens de negócios. As mulheres 
já são mais de 1,3 milhão entre os investidores. Juntas, elas 
têm aplicados quase R$ 10 bilhões lá.

Trata-se de um volume considerável tanto do ponto de 
vista de número de investidoras quanto de dinheiro aplicado. 
Elas representam uma geração de investidoras, que buscam 
rentabilidade e independência e são arrojadas.

De acordo com a Bolsa do Brasil, o nível de confiança das 
mulheres investidoras tem aumentado bastante. É que elas 
estão se informando mais a respeito. A falta de informação 
é um traço marcante até para os homens.

Mulheres já são 
mais de 1,3 mi 
dos investidores 
da Bolsa hoje

REPRODUÇÃO

PIONEIRA – A primeira 
mulher a se tornar investi-
dora no Brasil ou uma das 
primeiras foi Eufrásia Tei-
xeira Leite (foto). Aliás, ela 
foi uma das primeiras in-
vestidoras do mundo e foi a 
primeira mulher a entrar na 
Bolsa de Paris. 

CONHECIMENTO: Na-
tural do Rio de Janeiro, 
Eufrásia Teixeira Leite fez 
fama ao aplicar uma grande 
quantidade do seu dinheiro 
em bolsas de 17 países. Ela 
negociava seu capital para 
aplicações em nove moedas 
diferentes.

RICA – O dinheiro de Eu-
frásia Teixeira Leite veio de 
uma fortuna herdada calcu-
lada em 5% do PIB (Produ-
to Interno Bruto) de toda a 
produção de café da virada 
do século 19 para o 20, pe-
ríodo em que as brasileiras 
sequer votavam.

DIFERENCIAL – Ha-
via outras mulheres ricas 
como Eufrásia Teixeira Lei-
te, sempre houve e sempre 
haverá. A diferença é que 
ela sabia exatamente o que 
queria e como fazer. Tanto 
que optou por não se casar 
nem teve filhos. 

As mulheres mantêm quase R$ 10 bilhões 
aplicados na Bolsa de Valores brasileira

OBJETIVOS – Eufrásia 
Teixeira Leite era focada. 
Naquela época as mulheres 
casadas eram obrigadas a 
deixar as finanças com os 
homens. Com isto, todas 
elas perdiam o direito aos 
próprios bens. Não casar 
salvou sua fortuna.

INSPIRAÇÃO – As inves-
tidoras da Bolsa de Valores 
brasileira seguem a cartilha 
de Eufrásia Teixeira Leite. 
Elas são ousadas, na maioria 
brancas, altamente escolari-
zadas, moram no sudeste e 
têm renda mensal superior 
a R$ 9 mil.

MOTIVOS – Se Eufrásia 
Teixeira Leite queria mul-
tiplicar a fortuna, as novas 
investidoras têm planos di-
ferentes. Entre 18 e 30 anos, 
querem guardar. A partir dos 
30 anos, falam em viagens. 
Entre 41 e 45 anos, pensam 
no futuro dos filhos.

REPRODUÇÃO

Eufrásia Teixeira Leite
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Cidade é a 22ª hoje 
com maior índice de  
pessoal ocupado

REPRODUÇÃO

Indaiatuba tem 34,7% da sua população empregada

A cidade de Indaiatu-
ba é a 22ª do Estado 
com maior índice 

de pessoal ocupado, consi-

derada a população total do 
município, calculada pelo 
IBGE, com base no censo de 
2019, em 260.690 habitan-
tes: ao todo são 34,7% desse 

Carteira de Trabalho é fundamental para a procura de uma nova colocação

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br 

total que estão empregados 
exercendo alguma atividade, 
seja ela formal ou informal, 
remunerada ou não.

Na Região Metropolitana 
de Campinas, Indaiatuba só 

perde para Campinas, que 
é a maior cidade da região. 
O município está à frente 
de cidades maiores, como 
Americana, e à frente de 
cidades próximas, como 

Salto e Itu.
De acordo com dados das 

entidades de representação 
da indústria, o município de 
Indaiatuba se destaca por ser 
uma cidade industrial.

Indaiatuba tem a quarta 
maior oferta de vagas de tra-
balho da Região Metropolita-
na de Campinas. Hoje são 109 
vagas para o preenchimento 
de 66 ocupações.

Na região, Americana 
lidera com 34,5% do total de 
1.714 vagas abertas em 13 
municípios diferentes. A cida-
de oferece 593 oportunidades 
em 148 ocupações.

Os interessados devem se 
candidatar às vagas direta-
mente no PAT, que funciona 

Quarta maior oferta de trabalho
de segunda a sexta-feira, das 
7h às 15h45. Para se candida-
tar, é necessário ter em mãos 
a Carteira de Trabalho e um 
currículo atualizado.
  Já o PAT de Indaiatuba 
atendeu mais de 6 mil tra-
balhadores em busca de 
vagas de emprego em feve-
reiro de 2022.  Desse total, 
o órgão conseguiu enca-
minhar 1.611 candidatos 
para 116 vagas ofertadas 
em diversos setores. (HM)

VAGAS DISPONÍVEIS EM 
INDAIATUBA

Açougueiro(a) 1 
Ajudante de carga e descarga 
de mercadoria 1 
Ajudante de cozinha 3 
Ajudante de motorista 1 
Analista de sistemas 1 
Aprendiz de mecânica de ma-
nutenção 1
Assistente de compras 1
Assistente de vendas 2
Atendente balconista 1
Atendente de lanchonete 1
Atendente de loja 1
Auxiliar administrativa 4
Auxiliar de almoxarifado 2
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de cozinha 3
Auxiliar de exportação e im-
portação 1
Auxiliar de jardinagem na con-
servação de vias permanentes 1
Auxiliar de limpeza 5
Auxiliar de linha de produção 18
Auxiliar de manutenção predial 3
Auxiliar de marceneiro 1 Fonte: PAT

Auxiliar de mecânico de autos 1
Balconista de açougue 1
Biomédico (a) 1
Borracheiro (a) 1
Borracheiro (a) auxiliar 1
Bordador (a) à máquina 1
Caseiro (a) 1
Contador (a) 1
Coordenador (a) de restaurante 1
Costureiro (a) em geral 4
Cozinheiro (a) geral 3
Empregado (a) doméstico(a) 1
Encanador (a) 1
Engenheiro (a) de produção 1
Frentista 1
Lavador (a) de carros 1
Marceneiro (a) 1
Mecânico (a) de automóvel 1
Mecânico (a) eletricista de auto-
móveis 1
Mecânico (a) de refrigeração 1
Montador (a) de móveis de ma-
deira 1
Montador (a) soldador(a) 1
Motofretista 1

Motorista de automóveis 2
Motorista de caminhão 2
Oficial de serviços gerais na ma-
nutenção de edificações 2
Operador (a) de pá carregadeira 1
Operador (a) de retroescavadeira 1
Pedreiro (a) 1
Pizzaiolo (a) 1
Preparador (a) de tintas 1
Programador(a) de usinagem 1
Promotor (a) de vendas PCD 1
Recepcionista em geral 1
Serralheiro (a) 1
Soldador (a) 1
Tapeceiro(a) de móveis 1
Técnico(a) de enfermagem 2
Técnico(a) de manutenção elétrica 1
Torneiro(a) mecânico (a) 1
Vendedor(a) interno (a) 2
Vendedor(a) de serviços 1
Vendedor(a) no comércio de 
mercadorias 2
Vendedor(a) porta a porta 1
Zelador(a) 1



Mudanças visam levar ao leitor con-
teúdo informativo e de credibilidade

Oferecer ao leitor no-
tícias com credibi-
lidade é a principal 

missão do Grupo Mais Ex-
pressão. Por isto, a redação 
do jornal foi totalmente re-
formulada e ganhou novos 
jornalistas, conceituados, e 
que se unem a outros pro-
fissionais consagrados. 

A principal mudança 
ocorreu na parte editorial. 
Eloy de Oliveira, jornalis-
ta com mais de 40 anos de 
experiência, com passagens 
pela Folha de São Paulo, 
Gazeta Mercantil, TV Glo-
bo, Jovem Pan e outros, 
chegou ao grupo  para assu-
mir o cargo de editor-chefe.

“No mundo digital, 
onde qualquer pessoa pode 
montar seu site e produzir 
conteúdo, ter uma redação 
com jornalistas experientes, 
com formação adequada, só 

Mais Expressão reforça a redação

faz com que o leitor tenha 
mais segurança para consu-
mir nossos conteúdos e é a 
certeza de estar bem-infor-
mado sempre. O objetivo 
da nossa equipe é esse”, sa-
lienta Eloy de Oliveira. 

Junto ao novo editor, 
também chegou ao Grupo 
Mais Expressão o jornalis-
ta Lucas Mantovani, de 25 
anos, que se formou na Uni-
versidade Federal de Ouro 
Preto/MG. Após passagem 
pela assessoria de impren-
sa de Mariana, também em 
Minas Gerais, o jornalista 
retornou a Indaiatuba onde 
morou até os 18 anos. 

Ambos se juntam a ou-
tros dois velhos conhecidos 
da casa. Denise Katahira 
traz na bagagem a experi-
ência de quase nove anos 
na redação do Mais Ex-
pressão, sendo quatro anos 
como editora-chefe do jor-
nal. Hoje, além de repórter 
do jornal, Denise é respon-
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sável pela coordenação das 
revistas Mais Expressão. 

O outro profissional ve-
lho conhecido da casa é 
Jean Martins. Depois de um 
tempo longe da redação do 
jornal, onde foi editor-chefe 
por quase cinco anos, o jor-
nalista retornou à casa em 

setembro de 2020. Dessa 
vez para assumir o cargo de 
produtor de conteúdo digi-
tal para o portal de notícias, 
bem como para o gerencia-
mento de redes sociais. 

Além de investir em jor-
nalistas experientes, o Gru-
po Mais Expressão aposta 

nos futuros profissionais 
da comunicação. Sendo as-
sim, atualmente a equipe 
de redação conta com mais 
duas promessas, uma delas 
no Programa de Estágio da 
empresa, Rayane Lins de 
Mello. A outra é Hellica Mi-
randa. Ambas têm 21 anos. 

O editor-chefe Eloy de Oliveira (vermelho) dá instru-
ções a Lucas, observado por Rayane (à esq.) e Hellica 

DIEGO ALCON

Jean Martins, especializado em conteúdo digital Denise Katahira, foco na edição de revistas

ARQUIVO ARQUIVO 



Vigilância encontra 
e apreende 166 kg 
de carne irregular

Na aparência da carne, é 
possível reconhecer algumas 
diferenças entre os produtos 
legalizados e aqueles que par-
tem de abatedouros clandes-
tinos: a carne clandestina ge-
ralmente apresenta tom mais 
escuro, enquanto a legalizada 
tem coloração mais rosada. 

Consideradas “clandestinas” 
as carnes que advêm de abate-
douros sem registro no instituto 
federal e onde não há fiscalização 
ou respeito às normativas im-
postas sobre condições técnicas 
para o funcionamento, oferecem 
riscos de contaminação grande.

Geralmente, devido às condi-
ções de abate, armazenamento e 
transporte da carne, esse tipo de 
produto sujeita os consumidores 
a mais de 30 doenças transmis-
síveis pela carne, que pode ser 
contaminada no processo.

Entre essas doenças estão: 
tuberculose, cisticercose e bo-

Saiba como identificar uma carne clandestina

Risco maior é de contaminação 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

tulismo. Além dos riscos dire-
tos à saúde do consumidor, o 
funcionamento de abatedouros 
clandestinos é danoso ao meio 
ambiente porque, na maioria das 
vezes, faz descarte incorreto de 
dejetos, os quais, quase sempre, 
são atirados em rios e córregos. 

Outro impacto negativo é 
sobre a economia, já que os 
abatedouros irregulares agem 
na clandestinidade, não pagando 
os impostos necessários para 
seu funcionamento. Destaca-se 
também a alta ocorrência de 
maus-tratos sobre os animais, 
que agonizam nos abates. (HM)

A Vigilância Sanitá-
ria da Prefeitura de 
Indaiatuba apreen-

deu 166,6 kg de carnes e 
outros produtos sem regis-
tro de inspeção federal em 
um açougue na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 

no centro, sexta-feira (4).
O órgão chegou ao local 

por meio de denúncia anô-
nima. Entre os produtos 
havia linguiças, espetinhos, 
chouriços, carne seca, ham-
burgueres e queijo. O dono 
do estabelecimento não 
falou com a imprensa.

Apesar da grande quan-
tidade de carnes e outros 

Produto não tinha registro de inspeção federal; dono é au-
tuado, mas o estabelecimento foi mantido aberto

produtos, a Vigilância não 
encontrou nada estragado. 
Mesmo assim, tudo foi le-
vado para a sede do órgão 
por estar irregular. 

O estabelecimento foi 
autuado. Agora deve proto-
colar defesa e, depois, cabe 
rá à Prefeitura a imposição 
de multa, cujo valor ainda 
será definido..

Produtos apreendidos pela Vigilância Sanitária da Prefeitura de Indaiatuba 
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Isso se explica pelo fato de 
que, durante o abate, o animal 
de abatedouros clandestinos 
passou por maus-tratos ou foi 
“mal sangrado”.

As embalagens das carnes 
devem também possuir selo 
de serviço de inspeção, seja 
ele federal (SIF), dos municí-

pios (SIM) ou Estados (SIE).
Carnes cortadas e ven-

didas em balcões também 
devem estar identificadas. 
Na ausência de identificação 
de sua origem, o consumidor 
deve solicitar ao estabeleci-
mento as informações refe-
rentes. (HM).
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Cidade registra quatro denúncias 
por dia de violência contra a mulher 

Marido ataca mulher com martelada 
na cabeça sob alegação de ciúme  

Titular da Delegacia da Mulher considera que número 
de denúncias aumentou em virtude da divulgação 
maciça da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas

Pelo menos quatro mulhe-
res denunciam violência 
doméstica por dia em 

Indaiatuba. Os números 
são do titular da De-
legacia da Mulher do 

município, Adriano Car-
pino Prado. Ele diz que 

a divulgação maciça da 
Lei Maria da Penha e das 
medidas protetivas têm 
levado a mais denúncias 

e afirma que 
a delegacia se 
preparou para 

isso. 
Prova disso é que, 

dos 120 a 130 bole-
tins de ocorrência 
registrados men-
salmente relacio-
nados à violência 
doméstica, pelo 

menos 50 a 60 envolvem pedi-
dos de medida protetiva, que é a 
obrigatoriedade de o agressor se 
manter afastado da vítima por 
500 metros no mínimo.
  As medidas protetivas 
proíbem também o agres-
sor de frequentar os mes-
mos lugares e de se apro-
ximar da vítima e de seus 
familiares. Caso a medida 
protetiva seja concedida e 
o agressor descumpra, ele 
estará cometendo um cri-
me. “É um crime que está 
previsto na Lei Maria da 
Penha e o agressor pode 
ser preso em flagrante, não 
cabendo o arbitramento de 
fiança”, comentou.
   Outro instrumento é o 
“Botão do Pânico”. O apli-
cativo foi desenvolvido 
pelo programa Caminho 

das Rosas através da Guar-
da Municipal. Por meio 
dele, a vítima opta pela 
instalação do aplicativo 
em seu celular e, caso o 
agressor se aproxime, a ví-
tima poderá acionar a GM.

“Percebemos que as mulhe-
res e a sociedade como um todo 
vêm cada vez mais denuncian-
do os crimes cometidos no con-
texto de violência doméstica e 
familiar. Isso ocorre em razão 
das campanhas realizadas para 
prevenir e combater a violência 
contra a mulher, com a divulga-
ção dos instrumentos de com-
bate previstos na Lei Maria da 
Penha, o que é muito importan-
te para que as pessoas entendam 
que a violência contra mulher 
vai além das agressões físicas. 
É a violência moral, patrimo-
nial, psicológica, sexual, etc.”, 
explica o delegado.

Além de toda a divulgação, 
o prédio da Delegacia da Mu-
lher do município foi todo adap-
tado para fugir de um ambiente 
de delegacia comum, deixando 

as mulheres mais à vontade e 
acolhidas. A recepção conta 
com sofá e tapetes, eliminando 
todo o estereótipo de uma de-
legacia tradicional, conhecida 
pela população. 

A adaptação da delegacia 
também conta com uma brin-
quedoteca, conta o delegado 
Adriano. “Atualmente a dele-
gacia possui um prédio próprio, 
com uma bela estrutura, que 
possui uma recepção acolhe-
dora, brinquedoteca, sala com 
assistente social e sala para o 
atendimento especializado. A 
brinquedoteca possibilita que 
as crianças que acompanham 
as vítimas, permaneçam em um 
ambiente alegre e descontraído, 
enquanto a vítima registra a 
ocorrência. Ela foi estrategica-
mente posicionada, pois fica ao 
lado da sala onde a ocorrência 
é registrada, possuindo uma 
abertura em vidro”.

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

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

O marido de uma mulher 
residente no Jardim Morada 
do Sol agrediu a esposa a 
marteladas, no domingo (6), 
depois de uma discussão por 
ciúme. Após a agressão, ele 
fugiu do local e a mulher foi 
socorrida pela Guarda.

A mulher contou que o 
marido chegou muito agres-
sivo e nervoso e que discutiu 

por achar que ela estives-
se conversando com outro 
homem. O marido destruiu 
o celular dela onde estaria 

uma foto do tal homem e 
começou a agredi-la a socos 
no rosto e pontapés, além de 
puxar o cabelo dela.

Em um dado momento 
acabou pegando um martelo 
e desferiu vários golpes na 
cabeça da mulher. Ela foi 
socorrida e o marido acabou 
preso (Rayane Lins, do pro-
grama de estágio). 

Garota de programa 
destrói loja por dívida

Um empresário registrou 
boletim de ocorrência contra 
uma garota de programa na 
quinta-feira (3) depois que 
ela destruiu o carro, um 
computador e toda a sua 
loja de pisos, revestimentos, 
louças e metais usando um 
pedaço de madeira, com o 
qual o ameaçou de agressão.

De acordo com o depoi-

mento dele, ela queria rece-
ber uma dívida e ele não quis 
pagá-la. O empresário afir-
mou à polícia que realmente 
contratou os serviços da 
acusada, mas alegou que ela 
vinha fazendo chantagens 
com ele para não revelar a 
contratação. A mulher não 
foi presa. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).

o martelo usado na agressão



Impactos da exposição na net 
de crianças e de adolescentes

Hoje em dia é mui-
to comum, por 
meio das redes 

sociais, os pais contarem 
suas experiências em re-
lação à maternidade. Di-
vulgam fotografias de seus 
filhos, os primeiros pas-
sinhos, o banho de man-
gueira sem roupa na casa 
da vovó. Falam sobre saú-
de, moda, a evolução na 
aula de natação. E a aula de 
dança então? Que fofinhos.
Mas é muito importante 
uma reflexão sobre alguns 
problemas que o exage-
ro dessas exposições pode 
causar na vida das crianças.
   O que é Sharenting?
Sharenting é uma pala-
vra inglesa que decorre da 
união das palavras “share” 
(compartilhar) e “paren-
ting” (cuidar, no sentido de 
exercer o poder familiar), 
que significa liberdade de 
expressão e privacidade de 
crianças no ambiente digital.
Mais conhecida como a 
prática de compartilha-
mento da vida pessoal da 
criança, porém, são situ-
ações que criam um ras-
tro digital que acompanha 
a criança ou adolescente 
para uma vida toda, colo-
cando a vida deles, muitas 

das vezes, em risco, com-
prometendo privacidade 
e colocando em colisão a 
liberdade de expressão dos 
pais versus a proteção de 
dados pessoais dos filhos.
 E os influencers?
Os influencers represen-
tam uma profissão nova 
no meio digital, que no 
mundo mirim está cres-
cendo a cada dia. O cunho 
financeiro é o principal 

Prática comum atualmente, o sharenting pode ter efeitos negativos para o desenvolvimento

A Constituição Federal e 
o ECA- Estatuto da Criança 
e do Adolescente preveem 
a proteção da liberdade de 
expressão e o direito à pri-
vacidade como direitos fun-
damentais, que devem ser 
vistos com muito cuidado, 
frente à sua atual dimensão 
no mundo digital.

C o n t u d o ,  a  L e i 

Legislação conflita liberdade e proteção de dados 
13.709/2018 LGPD– Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos, mais recente, apesar 
de tentar esclarecer quais 
dados realmente deveriam 
ser protegidos, falhou em 
seu art.14 quando diz que 
“o tratamento de dados pes-
soais das crianças e adoles-
centes deverá ser realizado 
em seu melhor interesse, 

com permissão dos pais”.
Mas quando o pai ou a 

mãe que violam os direitos 
das crianças? Como se vê, a 
lei falhou ao não trazer essa 
previsão, deixando vaga a 
indicação de como agir para 
inibir os exageros na vida 
da criança e do adolescente, 
pois muitas vezes as pessoas 
que perdem o freio.

Algumas crianças estouram na publicidade como Alice, que contracenou com Fernanda Montenegro no comercial do Itaú
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objetivo de muitas famí-
lias utilizarem-se desse 
fenômeno, fazendo com 
que crianças tenham 
milhares de seguidores 
nas plataformas digitais.
As vidas das crianças vêm 
sendo vistas desde seu 
nascimento, muitas das 
vezes sem entender o al-
cance que elas possuem 
on-line, podendo chegar 
ao ponto dessa exposição 

afetar o seu desenvolvi-
mento, impedindo que 
mecanismos utilizados 
para lidar com o cotidia-
no, como a frustação e a 
interação social se aper-
feiçoem corretamente.
Essa exposição infan-
til, cria um efeito cas-
cata, influenciando ou-
tras crianças a terem as 
mesmas experiências, 
se expondo cada dia 

mais de forma desen-
freada, compartilhando 
cada passo de sua rotina.

 Sobre a autora
Eliana Belizário de Ma-
tos, Advogada, Pós-Gra-
duando em Direito de 
Família e Sucessões, Peda-
goga com especialização 
em Psicopedagogia; Mas-
ter Practitioner; Perso-
nal e Professional Coach.

Quais os cuidados que os pais podem tomar?

Fonte: A autora

Existem algumas dicas que podem minimizar os problemas, como:
• Os pais ficarem familiarizados com as políticas de privacidade dos 
sites com os quais compartilham dados dos filhos; 
• Pesquisarem o nome do filho em sites de busca e ficarem atentos nos 
resultados que aparecem; 
• Muita cautela ao compartilhar a localização da criança e do adolescente; 
• Evitar a divulgação de imagens que mostrem a nudez dos filhos.
Por fim, necessária uma reflexão sobre os efeitos que o compartilhamen-
to pode ter na vida atual ou futura da criança e do adolescente: por que 
estou compartilhando essa foto? É possível identificar os lugares que 
meus filhos frequentam? 
Importante pensar que tudo pode virar motivo de discussão, razão 
para respeitar nossas crianças e adolescentes.
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Colégio Meta reforça importância 
da conceituação da cidadania

O Colégio Meta exer-
cita a cidadania 
desde os seus alu-

nos pequenos e em todo 
seu cotidiano. Está sem-
pre em busca de melhores 
maneiras de proporcionar 
situações que conduzam 
seus alunos ao aprendizado 
de valores importantes para 
a vida de cada um deles e 
todos aqueles que estão no 
mesmo contexto social.

Há anos, o Colégio im-
plantou o “Aluno Repre-
sentante de Turma” desde a 
turma do 4º Ano do Ensino 
Fundamental I até a turma 
do 3º Ano do Ensino Mé-
dio. São dois alunos repre-
sentantes de cada turma. Os 
candidatos a representantes 
falam sobre seus posicio-
namentos, suas intenções 

e seus planos. São eleitos 
pela turma, após eleição 
por voto direto e aberto.

Dentre as responsabi-
lidades desses represen-
tantes estão: representar 
a turma em suas reivindi-
cações escolares, junto ao 
professor coordenador e à 
equipe pedagógica; esti-
mular a cooperação entre 
os alunos da turma e entre 
estes e os professores; levar 
ao conhecimento da equipe 
pedagógica as dificuldades 
enfrentadas pela turma; 
procurar junto aos próprios 
colegas, soluções para os 
problemas da turma; pro-
mover a conciliação de 
interesses em situações 
de conflitos; e participar 
de reuniões junto à equipe 
pedagógica; etc.

Exercício da escolha de representan-
tes é o traço mais forte dessa forma-
ção disponibilizada aos estudantes

COLÉGIO META

Neste ano, dando es-
cuta aos alunos, tiveram 
a grande responsabilidade 
e privilégio em escolher, 
através de votação e de-
mocraticamente os “Pro-
fessores Coordenadores 
de Turma”. Os professores 

Escolha de coordenadores é por afinidade 
foram eleitos por afini-
dade e proximidade com 
a turma. O Colégio Meta 
busca a participação de 
todos, ouve e respeita suas 
ideias, baseia-se em prin-
cípios democráticos, dan-
do direitos de participação 

para alunos, professores e 
colaboradores.

As reuniões dos “Alu-
nos Representantes” acon-
tecem bimestralmente, 
onde os alunos têm mo-
mentos de verdadeiro exer-
cício da democracia.

Os alunos da 3ª série posam para a foto depois da prática da escolha dos representantes de turma

Senado aprova por unanimidade a 
criação do Sistema de Educação

Aprovado por unanimi-
dade no Senado, com 74 
votos, projeto de lei institui 
a criação de um sistema inte-
grado entre instâncias fede-
rais, estaduais e municipais 
para a  um modelo único 
que defina melhor qual a 
responsabilidade de cada 
elo no tema, funcionando 
de forma parecida à gestão 
do Sistema Único de Saúde. 
A proposta agora segue para 
ser discutida na Câmara dos 
Deputados. 

De acordo com especia-

listas, o Sistema Nacional 
de Educação pode melhorar 
a gestão de recursos, o pla-
nejamento sobre a trajetória 
dos alunos em diferentes 

Começa a ser chamada 
lista de espera do Sisu

Os alunos que se inscre-
veram nas listas de espera do 
Sistema de Seleção Unifica-
do (Sisu) começaram a ser 
convocados para realizarem 
a matrícula nas universida-
des escolhidas, desde o dia 
10, quinta-feira. 

Nesta etapa, as universi-
dades e institutos públicos 
entram em contato direta-
mente com alunos, ofere-
cendo vagas que ainda não 
foram ocupadas. 

Para o primeiro semestre 
de 2021, o Sisu ofereceu 

mais de 221,79 mil vagas, 
distribuídas entre 6.146 
cursos de graduação, de 125 
instituições públicas de en-
sino superior de todo o país, 
segundo o governo federal.

redes e promover a integra-
ção do currículo, garantindo 
uma educação mais justa 
e igual para todos os estu-
dantes.

REPRODUÇÃO

Plenário do Senado Federal, onde foi votada a instituição do novo sistema

Plataforma foi liberada dia 10

REPRODUÇÃO
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Yázigi Indaiatuba formou mais de 
6 mil alunos ao longo de 25 anos

Novo programa para 7 a 12 anos

A rede Yázigi Indaia-
tuba comemora 25 
anos de atuação na 

cidade, neste ano, com o 
propósito de formar cida-
dãos para o mundo. Ao lon-
go da sua trajetória, a mar-
ca se tornou consolidada e 
formou mais de 6 mil alu-
nos com fluência no idioma 
inglês, além de outros idio-
mas.

Lucimara Andriani, di-
retora responsável, sonha-
va aprender o idioma e via 
a Disney como algo inal-
cançável em sua infância. 
Mas em persistência a esse 
sonho, estudou no Yázigi 
da cidade que morava na 

Escola é a me-
lhor franquia da 
rede desde 2008 
e a unidade utili-
zada para testar 
inovações 

Endereço: 
Rua Sete de Setembro, 369 - Vila Sfeir
Horário de funcionamento: 
Segunda à sexta, das 8 ás 20h e sábado, 
das 8 às 13h
Contato: (19) 3394-0035
Instagram: @yazigi_indaiatuba_oficil

SERVIÇO

Há dois anos, a franquia 
da escola Yázigi Indaiatu-
ba se mudou para um es-
paço novo no Jardim Pau 
Preto, próximo ao Casarão, 
com mais espaço aberto, 
com o intuito de implan-
tar um novo programa de 
aprendizagem voltado para  
um público específico, o 
Yázigi Explore.

Trata-se de um after 
school bilíngue, voltado 

A diretora Lucimara Andriani com estudantes

para estudantes com idades 
entre 7 e 12 anos, que é iné-
dito no Brasil.

O programa foi criado 
com o foco na aprendiza-
gem criativa e foi desen-
volvido com o propósito 
de promover competências 
socioemocionais, por meio 
de atividades integradas, 
que utilizam a  abordagem 
criativa e comunicativa. 
(RL)

época, se tornou professo-
ra e logo após se formar, se 
transformou em coordena-
dora pedagógica da unida-
de. Após se casar, mudou-
-se para Indaiatuba e abriu 
a tão sonhada franquia da 
marca do Instituto de Idio-
mas, onde estudou na ado-
lescência, na cidade para a 
qual estava se mudando.

Nesses 25 anos, a esco-
la carrega um histórico de 

ações sociais junto a enti-
dades. A escola implantou 
um projeto em parceria com 
o Rotary Club, que há 20 
anos tem o objetivo de en-
sinar inglês para a popula-
ção de baixa renda,  e criou 
o programa Teded Club em 
parceira com TED de Nova 
York. Há cerca de dois anos 
sedia a Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa.

O propósito da escola 

Plano para o futuro é ampliar a oferta de cursos
A gerente do Yázigi In-

daiatuba, Marcia Vasques, 
afirma que os planos para 
o futuro são consolidar 
ainda mais a marca da 
empresa na cidade com a 
proposta de ensino para 
crianças e adultos, sem-
pre com cursos eficientes 
inovadores.

“Buscamos cada vez 
mais entender o que há 
de mais inovador na área 

nunca está somente pre-
sente aos que chegam até a 
unidade, mas também é dis-
seminado em cada parceria 
realizada, seja com empre-
sas, comércio ou escolas 
regulares. A exemplo dis-
so, ressalta-se uma parcei-
ra com  Ciesp, John Deer, 
Benteler, Toyota, Robiel, 
Colégio Candelária, Colé-
gio Montreal, Colo de Vó e 
há 20 anos com o Colégio 
Objetivo. 

“Queremos impactar a 
vida das pessoas, em qual-
quer faixa etária: se criança, 
promover a condição de in-
troduzir um novo código de 
comunicação; se adolescen-
te, fazer com que o aprendi-
zado de um novo idioma o 
torne capaz de atingir seus 
objetivos por se apropriar 
de verdade desta língua; 
e ao adulto, potencializar 
suas habilidades para con-
quistas através da aquisição 
deste novo idioma, de for-
ma eficaz.

Em 2008, a escola de 
Indaiatuba foi reconheci-
da como melhor franquia 

Yázigi do Brasil, título que 
permanece até hoje. A uni-
dade é ainda a escola que 
pilota todas as inovações da 
franqueadora. “Reconhece-
mos a responsabilidade em 
ter essa missão junto a um 
grupo tão sério como a Pe-
arson.”, ressalta Lucimara 
Andriani.

“O propósito desta em-
presa, de qualidade, ética, 
inovação e cidadania, está 
presente também na rela-
ção de todos os envolvidos, 
além dos alunos, os cola-
boradores e fornecedores, 
e ainda na relação com ór-
gãos públicos.”, comenta a 
gerente da unidade de In-
daiatuba, Marcia Vasques.

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

da educação para trazer 
realmente um ensino de 
qualidade, significativo, 
que faça sentido para as 
crianças e adultos e re-
almente realizar o sonho 
das pessoas de conquis-
tar a fluência no inglês. 
Não há mais espaço para 
escolas que não tenham o 
compromisso com a en-
trega de seu serviço”, diz 
ela. (RL). Gerente Marcia Vasques

YÁZIGI INDAIATUBA

YÁZIGI INDAIATUBA
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Cesta de produtos do Empório Minas Até Você com produtos especiais

Empório Minas Até Você estará 
no evento deste ano 

Fundado em abril de 
2020, o Empório Mi-
nas Até Você trouxe 

para Indaiatuba uma grande 
variedade de produtos que ex-
pressam a qualidade e o sabor 
de Minas Gerais. Oferecendo 
doces, compotas, queijos, café, 
pamonha, especiarias e até 
artesanato, a loja surgiu in-

Um dos principais nomes do comércio de Indaiatuba, 
empresa oferece a qualidade e o sabor de Minas Gerais
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centivada pelos pedidos que os 
proprietários, João Cardoso e a 
esposa Jainara Albuquerque, 
recebiam quando viajavam 
para o Estado mineiro: “Traz 
um queijo, um doce de leite, 
uma goiabada cascão”.

Atraindo um público di-
versificado, o Empório busca 
proporcionar aos clientes um 
sentimento de bem-estar, pra-
zer e nostalgia em seu traba-
lho — que vai de segunda a 

sexta-feira, das 9h às 18h, e aos 
sábados, das 9h às 16h.

“Trabalhamos para ofere-
cer atendimento e produtos de 
extrema qualidade e sabores 
inesquecíveis”, ressalta João.

Além do atendimento na 
loja — localizada à Rua Clotil-
des Piratelli Barnabé, número 
435, no Jardim Flórida —, 
o Empório também trabalha 
com cestas personalizadas com  
produtos para presentes.

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Marcos & Belutti serão a atração da 16ª edição
Criada em 2005 pelo 

Grupo Mais Expressão, a 
premiação Frutos de Indaiá 
chega ao seu décimo sexto 
ano com a certeza de um 
trabalho bem-feito e que, 
além de ser reconhecido 
como o maior e melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba e região, tem a 

confiança da população em 
sua credibilidade. 

É, inclusive, a popula-
ção quem escolhe e elege 
os destaques do prêmio, 
como ressalta o diretor 
geral do Grupo Mais Ex-
pressão, Alan di Santi.

Seguindo um histórico 
de grandes artistas que já 

embalaram a trilha sonora 
do evento — como a dupla 
Chitãozinho & Xororó e o 
cantor Guilherme Arantes 
—, o Grupo Mais Ex-
pressão traz, como atração 
musical deste ano, a dupla 
Marcos & Belutti, donos 
de hits como “Aquele 1%” 
(HM).

Premiação reconhecida em lei
Em 2019, através da lei 

7.200/2019, a Câmara de 
Vereadores de Indaiatuba 
inseriu no calendário ofi-
cial de eventos da cidade 
o Dia de Homenagem aos 
Empresários de Sucesso, 
celebrado em 9 de novem-

bro, cuja criação foi inspi-
rada no êxito e na história 
do Troféu Frutos de Indaiá, 
que homenageia aqueles 
que produzem em Indaia-
tuba, criando empregos e 
gerando renda. (HM)
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Guardas civis flagraram a transação 
no momento da entrega da droga

Indaiatuba inicia oficialmente o 
tratamento com quimioterapia
Serviço foi aprovado para a cidade 
em setembro do ano passado, mas 
só foi efetivado no último dia 3

A Prefeitura de Indaia-
tuba passou a oferecer 
oficialmente, desde o 

último dia 3, o tratamento de 
quimioterapia para pacientes 
oncológicos no município. 
Até então, o procedimento 
só era realizado, através do 
SUS, em cidades vizinhas. No 
entanto, pacientes que já estão 
em tratamento quimioterápico 
em outros municípios deverão 
continuar assim, já que a nova 
medida é válida apenas para 
os novos.

O conforto adicionado às 
ofertas de saúde pública do 
município é fruto da aprova-
ção, em setembro passado, do 
credenciamento de Indaiatuba 
para a realização de quimiote-

rapia e cirurgias oncológicas 
por parte do governo do Estado, 
conquista intermediada pelo 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (União).

A aprovação do credencia-
mento faz com que o município 
passe a integrar a Unacon (Uni-
dade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia). 
“Ter Indaiatuba oficialmente 
credenciada no site da Secre-
taria de Estado da Saúde para 
oferecer um tratamento com-
pleto aos pacientes com câncer 
é uma conquista enorme para 
mim. Há alguns anos eu tenho 
buscado tratativas para essa 
liberação junto ao SUS (Siste-
ma Único de Saúde), declarou 
o prefeito de Indaiatuba, Nil-
son Gaspar, que trabalha pela 
implantação desde o primeiro 
mandato, entre 2016 a 2020.

Antes da medida que in-
tegrou o tratamento quimio-
terápico ao município, todos 
os pacientes oncológicos da 
rede SUS precisavam se des-
locar para outras cidades para 
realizar o tratamento. Agora, 
as sessões são realizadas na 
Sala de Infusão do Haoc ou 
no Centro de Oncologia “Luci 
Clea Silva” — em casos de 
novos diagnósticos.

Prefeitura estima 650 cirurgias e 5,3 mil sessões 
Sobre a oferta valer ape-

nas para pacientes que ainda 
começarão o tratamento, a Se-
cretaria de Saúde reiterou que 
considera invasivo o procedi-
mento de realocar os pacientes 
que já estão atualmente se 
tratando em outros municípios.

Para a sistematização da 
medida, os pacientes serão 
inseridos no Sistema de Re-
gulação Cross e regulados pela 

PREFEITURA DE INDAIATUBA

Rede Hebe Camargo antes da 
determinação do local onde 
farão o tratamento (no Haoc 
ou no Centro Integrado de 
Oncologia).

Até o encerramento desta 
edição (no final da tarde desta 
quinta-feira, 10), a Secretaria 
de Saúde de Indaiatuba não 
tinha informado o número de 
pacientes indaiatubanos em 
tratamento. (HM).

Centro Municipal de Oncologia, 
onde começou a ser realizado 
o tratamento de quimioterapia

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br



Primavera vence e se aproxima da 
classificação para o ‘mata-mata’
Terceira vitória em casa garante a 
permanência na Série A-2 do Paulista  
e coloca time em disputa direta pela 
continuidade na competição

Time vai enfrentar o lanterna
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Foi sofrido e com uma 
vitória magra, mas 
o Primavera venceu 

mais uma partida no Cape-
onato Paulista da Série A-2 
e já se aproxima da zona de 
classificação para a próxima 
fase. O meio-campo Bonas-
sa fez o único gol da partida 
contra o Juventus já na etapa 
final, aos 4 minutos, apro-
veitando um cruzamento 
na área e cabeceando livre. 
Foi o primeiro gol do jovem 
jogador na competição.  

O triunfo colocou a equi-
pe de Indaiatuba em 10º 
lugar, a um ponto da zona 
de classificação para o ma-
ta-mata (leia abaixo). Além 
disso, o time confirmou ao 

Momento em que o meio-campo Bonassa fez o único gol da partida contra o Juventus

SANDRO RODRIGUES – EC PRIMAVERA

VEJA COMO FOI O DESEMPENHO DO TIME

O técnico Wilson Junior entrou com um time mais ofen-
sivo em campo, escalando o jogador Tiago, que jogou a 
competição principalmente como lateral, na posição de 
volante. Ao mesmo tempo que isso deu mais qualidade 
e velocidade na saída de bola, acabou deixando o time 
mais exposto. André, João Vitor, Willian Rocha, Rodrigo 
Arroz e Daciel; Tiago, Bonassa e Wagner; Daniel Cruz, 
Alecsandro e Felipe Cruz. 

O time soube se recuperar 
de um início desfavorável 
e conseguiu se impor na 
partida. O fato de só ter 
levado um gol nos últimos 
três jogos em casa tam-
bém mostra que o sistema 
defensivo está mais sólido. 

Para não passar sufoco em 
determinados momentos, 
o Primavera precisa se 
aproveitar dos seus me-
lhores momentos na par-
tida e matar o jogo assim 
que tiver a oportunidade 
de fazê-lo. 

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

Fonte: Mais Expressão

menos a permanência para 
o próximo ano, podendo 
dar adeus à luta pelo rebai-
xamento.

 
O jogo
A partida começou de 

forma nada favorável ao 
Fantasma, mesmo jogando 
em casa quem dominou os 
20 primeiros minutos de 
jogo foi o “Moleque Tra-
vesso”, chegando em dado 
momento a ter 68% da posse 
de bola, assustando nos pri-
meiros minutos. 

O Primavera conseguiu 
reverter a situação e acabou 
o primeiro tempo até me-
lhor, mas faltava a bola na 
rede. O gol aconteceu após 
falta batida por João Vitor, 
Bonassa subiu mais que os 

A bola volta a rolar em 
Indaiatuba já neste sábado 
(12), às 15h. O Fantasma 
enfrenta o RB Brasil em 
confronto válido pela 14ª 
rodada da A2 com foco total 
na vitória. 

Os três pontos, junto a 
tropeços de times que têm 
confronto direto, podem 
colocar o Primavera já na 
zona de classificação para o 

dois zagueiros e cabeceou 
para o fundo da rede. “Eu 
ainda não havia feito gols 
esse ano. Fico muito feliz 
de ter contribuído com a 
vitória. Agora é já pensar 
no próximo jogo. Vamos 
nos dedicar ainda mais para 
conquistar a vaga”. 

O jogador já havia en-
trado para a história do Pri-
mavera ao marcar o gol da 
vitória que deu o acesso 
para a A2 deste ano, contra 
o Votuporanguense. A par-
tir do gol, o Juventus teve 
que se lançar para o ataque 
e conseguiu criar algumas 

chances, mas parou nas boas 
defesas do goleiro André. 
No contra-ataque, o Fantas-
ma também chegou a levar 
perigo, mas não conseguiu 
aumentar a vantagem. Após 
os 5 minutos de acréscimos 
dado pelo árbitro, o apito fi-
nal foi encarado com alívio.

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

mata-mata. 
O Red Bull Brasil con-

quistou a sua primeira vitó-
ria na competição na 13ª ro-
dada, batendo o Velo Clube. 
Apesar disso, a situação do 
time é desesperadora.

 Com apenas seis pontos, 
o rebaixamento já bate à por-
ta e o time precisará vir em 
busca de uma vitória contra 
o Primavera. (LM). 



Sindicato rural sedia a 
Feira de Orquídeas 

Indaiatuba Clube abre Espaço Atenas

A20

Mulheres avançam, mas ainda 
estão em busca de conquistas

Considerado marco his-
tórico na luta das mu-
lheres por mais opor-

tunidades e reconhecimento, o 
8 de março foi instituído como 
Dia Internacional da Mulher 
pela Organização das Nações 
Unidas em 1975 e até hoje é 
lembrado como forma de forta-
lecer a luta e de manter o foco 
em busca de novas conquistas.

Para lideranças femininas, 

Lideranças de Indaiatuba consideram que o dia interna-
cional, comemorado em 8 de março, ajuda a fortalecer 

ARQUIVO PESSOAL

ouvidas pelo Mais Expres-
são, como a diretora social 
da UPAR (União Protetora 
de Animais de Rua), Daniela 
Marinatti, que há 20 anos atua 
como voluntária, as mulheres 
avançaram bastante nos últimos 
anos, mas ainda têm muito o 
que conquistar e não podem se 
conformar com a situação.  

Segundo um levantamento 
do Instituto de Ensino e Pesqui-
sa, em parceria com a Talenses 
Group, as mulheres ocupam em 
média 19% dos cargos de lide-
rança nas empresas brasileiras. 
Elas somam 26% das posições 
de diretoria, 23% de vice-pre-
sidência e 16% dos conselhos.

“O problema é que falta 
respeito pela mulher como 
profissional capaz”, diz Maria 
Alice Ramos Mendes, proprie-
tária de uma loja de roupas, em 
sociedade com a mãe e a irmã, 
a Marias Queridas. 

Ela conta que a sua principal 

dificuldade quando começou o 
negócio em 2018 foi ser leva-
da a sério, já que tem 21 anos 
e é considerada muito nova. 
“Demorou para as pessoas 
entenderem que esse era o meu 
trabalho. As pessoas achavam 
que eu não tinha experiência 
por conta da idade”. 

O estudo “Perspectivas So-
ciais e de Emprego no Mundo 
– Tendências para Mulheres 
2017”, elaborado pela Orga-
nização Internacional do Tra-
balho, revela que o aumento 
da presença das mulheres no 
mercado de trabalho poderia 
injetar R$ 382 bilhões na eco-
nomia brasileira. 

Com isso, é possível ana-
lisar o impacto econômico 
positivo que vem surgindo com 
o passar dos anos e ainda tende 
a crescer, conforme a igualdade 
de gênero for mais presente na 
sociedade. Para tal, será preciso 
reduzir a desigualdade no tra-

A Associação Indaiatubana 
de Orquidófilos realiza, neste 
fim de semana, 12 e 13 de 
março, a Feira de Orquídeas. 
O evento ocorrerá das 9h às 
17h, no Sindicato Rural de In-
daiatuba. A entrada é gratuita 
e o uso de máscara obrigatório.

Segundo o organizador do 
evento, Marcos Scarpa, na ex-
posição estarão presentes três 
vendedores que irão proporcio-
nar aos visitantes orquídeas di-
ferenciadas de colecionadores 
da cidade. “A feira irá contar 
com uma grande quantidade e 

qualidade de espécies do Bra-
sil, das Américas e do resto do 
mundo. É uma ótima oportuni-
dade de conquistar exemplares 
exóticos muito cobiçados”.

Na feira também será pos-
sível adquirir plantas floridas, 
semi adultas e insumos.

Marcos ainda explica que 
será uma oportunidade para 
aqueles que querem aprender 
mais sobre a espécie. “Iremos 
orientar os visitantes como é 
a manutenção da orquídea e 
agregar conhecimento”. (De-
nise Katahira)

Sempre pensando no con-
forto e na comodidade, bem 
como para acompanhar o 
crescimento da quantidade 
de associados, o Indaiatuba 
Clube inaugurou este mês o 
Espaço Atenas, um prédio 
novo dentro do clube que vai 
abrigar diversas modalidades 
esportivas.

O novo espaço acomodará 
novas modalidades como: in-
daiá Cross; indaiá Intense; jiu 
jitsu; e mulheres no tatame. 
Também receberá atividades 
já existentes como: spinning, 
muay thai, capoeira, jazz, 
ballet, dança de salão, Indaiá 

pump, sapateado, hip hop e 
treinamento funcional.

O Indaiatuba Clube é o 
primeiro clube da cidade, 
foi fundado em 1957 e o que 
possui a mais completa infra-
estrutura de lazer, esportes e 
eventos da cidade. 

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

balho em 25% até 2025.
Em 2015, a Constituição 

Federal reconheceu, a partir da 
Lei nº 13.104/2015, o feminicí-
dio como crime de homicídio 
qualificado. Já em 2018, a 
importunação sexual femini-
na, ou seja, qualquer assédio e 
violência no dia a dia, no ôni-
bus, em aplicativos de carros 
particulares ou numa simples 

ida ao mercado, passaram a ser 
considerados crime.

Em 2021, foram estabele-
cidas normas para prevenir, 
reprimir e combater a violên-
cia política contra a mulher ao 
longo das eleições e durante o 
exercício de direitos políticos.

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

São mais de 5.000 sócios 
que têm acesso a mais de 35 
atividades esportivas e cultu-
rais, além de quadras de tênis, 
futebol society, beach tennis, 
salas para treino, cultura e 
lazer e um complexo de pisci-
nas para curtir com a família.

ARQUIVO PESSOAL

Daniela Marinatti, diretora de 
ONG de proteção animal, para 

Maria Alice e  família na frente da loja que montaram  Marias Queridas

INDAIATUBA CLUBE

Fachada do novo es-
paço de esportes



Signo de Libra
Embora, nesse momento, 
esteja focado nos prazeres, 

algumas preocupações com filhos, 
com suas criações e com as devidas 
atitudes a serem aplicadas nos rela-
cionamentos, estão em alta. Semana 
muito emotiva, mas sua mente será 
determinante das possíveis doenças 
que possa ter. Evite instabilidades no 
ato de pensar. 

Signo de Escorpião
Indícios planetários mos-
tram que a qualidade do en-

volvimento e o grau de satisfação que 
se obtém dele será o que movimentará 
no íntimo. Se puder aliar suas ações 
com alguma atividade artística será 
importante, ajudando na libertação de 
seu espírito do excesso emocional e 
ampliará sua criatividade. Há um dese-
jo de chamar a atenção, algo contrário 
à tua maneira de ser.

Signo de Sagitário
Algo está sendo encerrado 
em sua vida profissional. 
Sua capacidade de estruturar 

as coisas, e um novo interesse podem 
estar ocorrendo. A forma como deseja 
ser visto pelas pessoas e seu lado 
aventureiro buscam uma harmonia. 
Momento que a família ou a casa 
assumem grande importância, talvez 
até passe mais tempo com eles ou tenha 
que remodelar aspectos de sua casa. 

Signo de Capricórnio
Semana onde as emoções 
continuam fortes e os re-
lacionamentos afetam seu 

humor. Assuntos domésticos podem 
exigir gastos ou causam muita irritação 
exigindo muita sobriedade e firmeza 
para estabilizar os sentimentos. A 
mente pode ficar confusa com algu-
mas ideias. Posicionamentos serão 
necessários. Algumas situações com os 
filhos 9ou com suas criações) tendem 
a ocorrer. Tenha calma.

Signo de Aquário
O nativo estará percebendo 
de O aquariano está pegan-
do sua vida e segurando 

firmemente, atuando para ter controle 
de suas atitudes, de suas emoções 
e sentimentos, mas principalmente 
para obter estabilidade de sua visão. 
Diante dessa nova postura perceberá 
que algumas percepções precisam 
ser reformadas. Cuidado com alguns 
relacionamentos baseados em ilusões, 
trazem dificuldades.

Signo de Aquário
Relacionamentos vem até 
o nativo, vida profissional 

chega trazendo algumas exigências, e a 
percepção que os outros tem de sua for-
ça de vontade, de sua maturidade será 
posta em pauta e avaliada. Pode ser 
um momento onde sairá dele extrema-
mente fortalecido, se suas bases foram 
trabalhadas nas semanas anteriores, 
conforme falamos. Caso contrário, 
pode ser um pouco complicado.

Prática é considerada crime com pena de reclusão

Perseguidores da 
internet agem em 
Indaiatuba também

Se você ainda não viu uma 
das séries com melhor 
avaliação da Netflix, cha-

mada “You”, certamente já ou-
viu falar ou vivenciou na prática 
um pouco do que ela mostra. A 
série é protagonizada por um 
rapaz que se apaixona obsessi-
vamente e comete crimes. 

O personagem persegue 
suas vítimas no trabalho, em 
casa e em todos os lugares que 
elas frequentam, sobretudo 
através das redes sociais. Essa 
prática é chamada de stalking, 
do inglês: perseguir alguém, in-
vadindo personalidade, coagin-
do, perturbando e ameaçando.

A polícia de Indaiatuba 
prendeu um homem de meia 

idade em fevereiro deste ano sob 
a acusação de que ele perseguiu 
uma jovem por mais de um ano, 
ameaçando com contas falsas no 
Facebook e no Instagram.

Mas esse não é um caso 
isolado: como na série, onde o 
protagonista parece um sujeito 
normal, que trabalha e tem vida 
social, muitos dos stalkings 
agem como se fossem normais 
e só param quando são pegos.

Na faculdade
“Tive um stalker em 2018 na 

faculdade. No primeiro contato, 
ele pediu meu WhatsApp. Não 
passei, mas ele me encontrou 
no Facebook. Depois disso, 
aparecia no corredor da minha 
sala, sentado perto do banheiro 
ou encostado ao lado da porta. 

Sempre olhando ou andando 
perto. Minhas amigas come-
çaram a me acompanhar. Ele 
só parou, quando um colega de 
classe o ameaço com a polícia”.

O relato acima é de uma 
jovem de 21 anos, moradora de 
Indaiatuba, que preferiu não se 
identificar por medo.

No Tik Tok
Um adolescente de 17 anos, 

que será preservado pela idade, 
conta que foi perseguido por 
um homem depois de criar 
uma conta no Tik Tok. “Ele 
curtia todos os meus vídeos e 
comentava, mas eu apagava. 
Denunciei, mas as denúncias 
nunca deram em nada. Ele 
fazia perguntas como se eu era 
virgem. Denunciei e bloqueei”.

Desde abril de 2021, é crime 
perseguir pessoas reiterada-
mente e por qualquer meio, 
ameaçando-lhes a integridade 
física ou psicológica, restrin-
gindo-lhes a capacidade de 
locomoção ou, de qualquer 
forma, invadindo ou perturban-
do sua esfera de liberdade ou 
privacidade”.

A pena prevista na chamada 

HORÓSCOPO

De 11 de Março a 17 de Março de 2022

Signo de Áries
As semanas anteriores fo-
ram decisivas para estabe-

lecer estruturas em sua personalidade 
capacitando-o a melhorá-las e a pensar 
nos fatos. Agora é o momento que 
seus esforços rendem frutos. Seus va-
lores adquiridos ampliam sua força de 
vontade. Suas atitudes manipulam os 
relacionamentos e é possível encontrar 
parceiros, sócios ou estabelecer novas 
diretrizes. Caso não tenha trabalhado 
seus valores anteriormente, surgem 
frustrações que levam a atitudes 
erradas. 

Signo de Touro
Momento que sua maneira 
de aEstas semanas vem 

deixando o taurino muito mais compe-
titivo que antes. Ele precisa sentir-se 
instalado como um adulto em sua 
vida, tendo o poder sobre ela. E isso 
o forçará a ser visto e a se posicionar 
como uma rocha diante de situações 
confusas. Assume a liderança naquilo 
que faz podendo inclusive educar ou 
realizar treinamentos, nesse momento..

Signo de Gêmeos
Muitas dúvidas correm a 
cabeça do nativo. É im-

portante para não se perder nas mil 
e uma ideias borbulhando na cabeça, 
que siga o plano original desenvolvido 
anteriormente a esta semana. Aguente 
firme pois muita incongruência pode 
ser sentida e avaliada. Mais ao fim des-
ta semana os fatos tenderão à clareza. 
Saúde instável, evite exageros.

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 organizando, se não mantiver uma 
certa estrutura de ação, terá momentos 
de forte agito para obter estabilidade 
no ambiente de trabalho.

Signo de Leão
Existe possibilidade de mu-
dar certos aspectos que cau-

sam ilusões dentro de si. Sabe aquilo 
que confunde? Pois agora há uma forte 
chance de retirar as raízes que causam 
isso. Valores pessoais mudam, filhos 
se transformam, suas alegrias renovam 
e até seus projetos para o futuro sofrem 
alterações e dúvidas. Momento de 
reforçar a estabilidade interna.

Signo de Virgem
Recordações de situações 
do amSe for empregado, 

existem tensões no ambiente de tra-
balho, irritação com as atitudes das 
pessoas e falas não condizentes. Se 
for dono de seu próprio negócio, é 
momento para organizar, pode trazer 
alguém de longe para ajudar nessa 
tarefa, algum contrato pode ser esta-
belecido nesta nova ótica. Estafa de 
trabalho por perto, procure relaxar 
um pouco.

Conhecidas pelo 
termo inglês 
‘Stalkers’, essas 
pessoas cercam 
suas vítimas em 
todas as redes e 
fazem ameaças

REPRODUÇÃO

É nas sombras da rede 
social que os perseguido-
res gostam de ficar
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HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

“Lei Stalking” (Lei 14.132/21), 
pode variar de 6 meses a 2 
anos de reclusão e multa, que 
aumenta em 50% se cometida 
contra crianças, adolescentes 
ou idosos, contra mulheres por 
razões da condição de sexo 
feminino, praticada por duas 
ou mais pessoas ou com arma.

Pouco mais de um mês 
depois de ser sancionada a lei, 

São Paulo registrou 686 boletins 
de ocorrência, equivalendo a 
cerca de 23 queixas por dia. Em 
menos de 12 meses, o número 
denúncias superou os 13 mil.

Campinas é o terceiro muni-
cípio no Estado com mais casos, 
com 3,5% do total, atrás apenas 
da capital paulista, com 25%, e 
de Sorocaba, que soma 4,2% do 
total. (HM).



Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Alphaville 
Campinas. 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.

Pensionato Fênix

Clínica Bicho Amigo

Aluno Davi do 4º Ano A da Unidade II presenteando 
suas professoras Michelle e Jane pelo Dia das 
Mulheres.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO 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!

Professores Renan e Mayara, assistente de 
Coordenação do Ensino Médio Dayane e a 
Amanda do atendimento em nosso painel de 
Mulheres Inspiradoras, homenagem ao Dia das 
Mulheres.

2ª Etapa A da Unidade II com as bandeirinhas que 
eles pintaram para o Dia das Mulheres.

Alunas Maria Clara, Isadora, Lucca e Felipe 
do 2º Ano A da Unidade I com os cartões que 
confeccionaram para o dia das Mulheres.

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

O lindo Bernardo do tutor Eloy, no Banho e Tosa da 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 
- Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Nossa querida cliente e amiga Ellen Negrão da 
Cia do Salgado, recebendo um mimo do Jornal 
mais Expressão, um belíssimo arranjo de flores da 
floricultura Recanto das Flores



Nosso cliente Rogeiro proprietário da Flores do 
Park com sua noiva Gabriella.
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Alunos do CT Cruzeiro Sub 15/17 em recente torneio!

Sempre pensando no conforto e comodidade dos sócios, bem como para acompanhar o crescimento da 
quantidade de associados, o Indaiatuba Clube inaugurou no dia 04 março o Espaço Atenas, um prédio 
novo dentro do clube! Parabéns IC!

Parabéns a estas mulheres mais que especiais, que constroem a história de sucesso do Yázigi Indaia-
tuba! You rock!

Dany Back e Gabriel Sanz do Salão Casa S rece-
berá no dia 15 de outubro o Troféu Frutos de Indaiá
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório 
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$400 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área 
coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.                                                       
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.                                                                                                     

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros 
e área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros 
e área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, chur-
rasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$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 armários 
planejados sendo 2 suítes 1 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, chur-
rasqueira e armário embutido.

CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros 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 garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar 
planejada, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, 
adega de vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos 
os ambientes. Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m²
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL - 575 m². Aceita permuta com carro até 
R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 

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 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. 
Possui córrego nos fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de 
estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e 
banheiro externo. Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 
suítes, sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área 
de luz, banheiro e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 
2 salas. Parte superior 7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. I
IC02 – CASA COMERCIAL VILA VITORIA – R$1.910.000,00 – Antiga Clinica Thompson.
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, 
copa, 2 banheiros, dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
até 700 mil ou apartamento. Obs: O imóvel está alugado para um grupo de cabelereiros 
por R$3.600,00.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui 
casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, 
lavabo, sala, cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
entrada para carro.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem. 

SALÃO

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

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 8052- Apartamento Chácara Areal  - 2 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.600,00  + IPTU

3 ref site 5592- Casa  Jardim Flórida - 2 dorm, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.800,00 + IPTU

7 Ref site 31843- Casa  Jardim do Valle II  - 2 dorm, banheiro, 
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 395.000,00

8 ref site 27280 - Jardim  Jardim dos Colibris - 3 dorm , wc 
social, sala, coz, área de serviço, churrasqueira e garagem 
R$ 470.000,00

4 ref site 31833 - Apartamento  Jardim Juliana - 3 dorm, sala, 
coz, área de serviço e garagem R$ 1.200,00 + Cond + IPTU

5 ref site 29589- Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, sala, coz, 
wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + Cond + IPTU

2 ref site 2203- Casa  Jardim Bela Vista - 3 dorm , sala , coz , 
banheiro e garagem R$ 3.200,00 + IPTU

10 ref site 31783- Terreno Jardins Di Roma - Lote de 300 m² 
- R$ 375.000,00

11 ref site 24680 - Apartamento Centro  - 3 dorm, coz, sala, 
banheiro social, área de serviço e garagem - R$ 550.000,00

12 ref site 27479 - Apartamento Jardim Tropical - 3 dorm, 
coz, sala, área serviço e garagem - R$ 340.000,00 + Cond 
+ IPTU

9 ref site 31828- Terreno Colinas de Indaiatuba - Lote de 300 
m² residencial R$ 350.000,00

1 ref site 576- Casa  Jardim Brasil- 2 dorm , sala, coz, banhei-
ro, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU
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CA09918 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL MARIA 
DULCE - AT300m² AC 220m² - EXCELENTE SOBRADO 
COM PISCINA EM CONDOMÍNIO FECHADO - PARTE 
SUPERIOR: 03 suítes, todas com varandas e ar condicio-
nado, sendo 02 com closets e 01 máster com 02 duchas 
e aquecimento solar.  PARTE INFERIOR: Sala de estar e 
jantar com pé direito duplo.  Escritório (pode ser revertido 
em dormitório). Lavabo. Cozinha com planejados e fogão 
cooktop, coifa, forno elétrico. Despensa. Lavanderia com 
armários na área externa para ferramentas. ÁREA GOUR-
MET FECHEDA: Churrasqueira, Ar condicionado, TV , Ilha 
e  integrada à piscina aquecida e com cascata.  Garagem 
para 4 carros, sendo 02 cobertos. Jardim com Jabuticabei-
ra. VENDA R$ 2.150.000,00. CORRETORA SOLANGE – 

CA09876 - RESIDENCIAL VIENA - CASA TÉRREA - AT 
250m², AC 168m², BELÍSSIMA CASA MODERNA EM CON-
DOMÍNIO FECHADO - 03 Suítes (01 com closet), Sala 02 Am-
bientes (com pé direito duplo), Lavabo, Cozinha Americana c/ 
Móveis Planejados e forno elétrico, cooktop, oifa e microondas, 
Lavanderia, Espaço Gourmet com Churrasqueira, Piscina, Ga-
ragem P/02 Carros Cobertos e Jardim. R$ 1.330.000,00. Con-
domínio com área de lazer completa. CORRETORA CÍNTIA 
– CRECI: 129578 – TEL: (19) 99907-6516.

AP05414 - AU. 82m² - APARTAMENTO ALTO PADRÃO COM 
VISTA 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. Acaba-
mento 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.

AP05375 - VILLAGE AZALÉIA - AU. 65 m² - 3 dormitó-
rios, WC social, cozinha planejada, sala para 2 ambientes e 
garagem para 1 auto coberta. Condomínio possui portaria 24 
horas, playground, churrasqueira e salão de festa. Ideal para 
Investidor, localização próxima à Rodovia com fácil acesso ao 
aeroporto e cidades vizinhas. R$ 265.000,00. CORRETORA 
LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09866 - AT 305 m² - AC 183 m²  CASA TÉRREA ALTO 
PADRÃO - JARDIM PIEMONTE - Casa térrea, acabamento 
alto padrão sendo: 3 suítes, sala de estar e jantar, cozinha, 
área de serviço, área gourmet piscina com hidromassagem 
e sistema de aquecimento solar, garagem para 2 carros. Ar 
condicionado  em todos os ambientes, sistema de aqueci-
mento solar, energia fotovoltaica, iluminação e sistema de 
irrigação automatizado no jardim, janelas e porta balcão 
automatizado, fechadura eletrônica. Infra estrutura do condo-
mínio: salão de festas, Piscina, clube, Playground, Academia, 
Espaço gourmet, área verde de 145.000 m², segurança e 
portaria 24 horas. R$ 1.595.000,00. CORRETOR EMERSON 
– CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291

CA09769 - RESIDENCIAL JARDIM  VISTA VERDE - SOBRADO 
- AT 175,59 m² - AC 175 m² - 03 suítes, sendo uma máster ava-
randada  com closet,  todas  com persianas eletrônicas e ar condi-
cionado, sala com pé direito duplo, cozinha ,  lavabo, 01 WC social, 
lavanderia, 04 vagas de garagem (02 cobertas), área gourmet com 
churrasqueira, jacuzzi .  Rica em planejados. Aquecimento solar,  
piso em porcelanato, fino acabamento. VENDA R$ 950.000,00. 
CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

portaria 24 horas. VENDA: R$ 435.000,00. COR-
RETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 
98512-9291

AP05326 - APARTAMENTO EDIFICIO MAROC- 
CENTRO - INDAIATUBA/SP. AU.84m² - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte com planejados, WC social, sala 
02 ambientes, varanda, cozinha planejada, lavande-
ria, garagem para 02 autos cobertas. Condomínio 
com área de lazer completa, tendo: Quadra Esporti-
va; Churrasqueira e Forno de Pizza; Parque infantil; 
Pergolado; Piscina Adulto com Raia; Piscina Infantil; 
Área coberta; Salão de Festas; Espaço Gourmet; 
Salão de Festas Infantil; Brinquedoteca; Salão de 
Jogos; Techno Lounge; Cinema; Ginástica; Sauna; 
Sala de Descanso; Sala de Massagem. EXCELEN-
TE LOCALIZAÇÃO. R$ 590.000,00. CORRETORA 
JUDITE – CRECI:212063 - 19 99600-1290.

AP05430 – AU.203m² - BELÍSSIMO APARTAMEN-
TO FRENTE AO MAR - PITANGUEIRAS - 03 suítes 
com planejados, dependência de empregado, 05 
banheiros, sala para 3 ambientes com varanda vis-
ta parcial para o mar, cozinha planejada, despensa, 
área de serviço. Prédio frente ao mar , com entra-
das social e serviço em excelente localização. R$ 
1.100.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRE-
CI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA09926 - JARDIM DO VALLE II -  CASA TÉRREA 
RESIDENCIAL - EM EXCELENTE BAIRRO - AT 127 
m² - AC 157 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
ar condicionado,  cozinha estilo americano , WC 
Social,  garagem com 02 vagas cobertas.  AMPLA 
ÁREA GOURMET no pavimento superior : churras-

queira,  WC, lavanderia. Imóvel  em  excelente  
estado  de  conservação e em ótima  localiza-
ção, próximo ao Parque Ecológico e de   centro 
comercial  com lojas  e supermercados consa-
grados. R$ 450.000,00. CORRETORA YURICO 
– CRECI:144049 TEL: (19) 97168-2829.

CA09898 - AT.156m² - AU. 98m² - CASA TER-
REA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - RE-
MULO ZOPPI - INDAIATUBA - imóvel térreo, 
sendo 02 dormitórios, WC social, cozinha, área 
de serviço, quintal, 02 vagas sendo 01 coberta. 
Imóvel em excelente localização, próximo a co-
mércios e em principais vias de acesso a zona 
central da cidade. R$ 320.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-
1624.

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, am-
plo quintal com paisagismo, piscina, área gour-
met com forno de pizza, churrasqueira e banhei-
ro, canil e 1 dormitório e 1 quarto de depósito. R$ 
1.500.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

CH01830 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAI-
CI - AT 1000 m² - AC 350 m² - 03 dormitórios 
sendo 03 suíte, wc social, cozinha com móveis 
planejados e cooktop, lavanderia, sala de estar e 
jantar, área gourmet com churrasqueira, garagem 
para 03 autos, portão eletrônico e poço artesiano. 
Condomínio com área de lazer em localização 
privilegiada. VENDA 1.250.000.00. CORRETO-
RA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-
0636.

AP05437 - VILA DAS PRAÇAS - AU 53m² - 02 
dormitórios sendo o de casal planejado,  WC so-
cial, sala dois ambientes, varanda, cozinha pla-
nejada, lavanderia, 01 vaga coberta, Condomínio 
com piscina, churrasqueira, playground, portaria 
24hs. R$ 280.000,00. CORRETORA VILMA – 
CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

AP05435 - AU  66 m² - APARTAMENTO A VEN-
DA - PLAZA BELLA VISTA - Lindo apartamento 
sendo 2 dormitórios, sala, varanda, cozinha, área 
de serviço, 2 banheiros, 2 vagas de garagem des-
coberto. Móveis planejados em todos os cômo-
dos. Infra estrutura do condomínio: área de lazer 
com piscina adulto e infantil, deck solarium, spa e 
sauna, sala de ginástica, salão de festa, espaço 
kids, quadra poliesportiva e bicicletas elétricas, 

VENDAS
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DECLARAÇÃO À PRAÇA

Eu, LUCIANO BERMEJO, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da cédula de identidade RG nº *.***.*56-3-
SSP/SP e inscrito no CPF sob nº ***.***.**8-63, declaro à praça 
que criminosos usaram meus dados pessoais de forma ilegal e 
sem minha autorização e/ou conhecimento, razão pela qual já 
comuniquei à Autoridade Policial através de Boletim de Ocor-
rência para as providências cabíveis, sendo certo ainda que 
visando preservar e resguardar meus direitos, torno público a 
presente declaração através de publicação em jornal de grande 
circulação.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente sob as penas 
da Lei.

Indaiatuba/SP, 02 de março de 2022.
LUCIANO BERMEJO

DECLARAÇÃO À PRAÇA

Eu, MARIA UMBELINA DE CAMPOS BERMEJO, brasileira, 
casada, aposentada, portadora da cédula de identidade RG nº 
**.008.***-SSP/SP e inscrita no CPF sob nº ***.***.**8-72, de-
claro à praça que criminosos usaram meus dados pessoais de 
forma ilegal e sem minha autorização e/ou conhecimento, razão 
pela qual já comuniquei à Autoridade Policial através de Bole-
tim de Ocorrência para as providências cabíveis, sendo certo 
ainda que visando preservar e resguardar meus direitos, torno 
público a presente declaração através de publicação em jornal 
de grande circulação.
Por ser expressão da verdade, firmo a presente sob as penas 
da Lei.

Indaiatuba/SP, 02 de março de 2022.
MARIA UMBELINA DE CAMPOS BERMEJO



Classificados

Vende-se Sobra-
do -  Rua Pr inci -
pal da Morada do 
Sol, Sobrado semi 
acabado, parte de 
baixo pronta, parte 
de cima sem aca-
bamento, 3 domi 
sendo uma sui te 
com sacada, sala, 
cozinha, wc social, 
edicula nos fundos 
com quarto, cozi-
nha, banheiro, ga-
ragem para 2 carros 
com portão eletrô-
nico e serve para 
ponto comercia l , 
aceito carro, cami-
nhão, como parte 
do pagamento ceito 
proposta. 1999762-
7708
Vende-se casa no 
Jardim Campo Bo-
nito: em Indaiatuba 
ou troca por sobra-
do emcondomínio 
e volta adiferença. 
Casa com 2 dormi-
tórios sendo  uma 
suíte, sala, cozi-
nha com armários 
embutidos e fogão, 
WC social, lavande-
ria coberta, quintal 
com área gourmet 
com churrasqueira 
e banheiro, gara-
gem coberta para 
dois carros, portão 
eletrônico e está 
no valorde 350 mil. 
Contato (19)99762-
7708
Vendo casa  no 
Parque das Fru-
tas: -  Troco por 
chácara ou casa 
maior - Casa com 3 
dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
6x25 150m², área 
construída 133m², 
valor R$ 600 mil ou 
troco por casa ou 
chácara no valor R$ 
250 mil Telefone: 
(19) 3816-8112
Vendo casa: Con-

Alugo apartamen-
to na Praia Gran-
de: para finais de 
semana e tempora-
da Vila Guilhermina 
a 50m da praia Fati-
ma (19) 99564-4054

Vende-se fazenda 
de 75 alqueires em 
Piracicaba: Fazen-
da formada em pas-
to, com cocheira, 2 
tanques, um córre-
go limpo, energia ao 
lado, uma casa sim-
ples e toda cercada. 
Contato (19)99762-
7708.
Venda  de  s í t io 
de um alqueire e 
meio: Plano, bas-
tante água, cerca 
nova, três casas, 
um grande galpão, 
valor de 420 mi l 
e acei ta propos-
ta eparcelamento. 
Contato (19)99762- 
7708
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encosta-
do 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 arcanjo 
SP – 4.500m² casa 
de 02 dormitórios 
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 

 
V e n d o  t e r r e n o 
condomínio resi-
dencial  London 

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

 
Casa Locação Jd 
Pau  Pre to :  AT . 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 va-
gas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Vendo ap ED. Pic-
tor: Armários em 
todo o apartamento, 
2 quartos sendo 1 
suíte, 2 banheiros. 
R  Bernad ino  de 
Campos n 820 ap 
61 Frente, Tratar na 
Imobiliária Genari, 
Duvidas com pro-
prietário e aberto a 
negociação contato 
(11) 99373-4775
JD. Colibris: con-
d o m í n i o  v i t ó r i a 
régia-02 dormitó-
rios com vaga de 
garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
d o m í n i o  c o c a i s 
-  02 dormi tór ios 
com vaga de gara-
gem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
1 9 . 9 . 9 7 6 2 - 7 9 9 7 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na cidade 
nova - R$ 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 

 
Apartamento loca-
ção Roccaporena: 
2 dorm. cozinha,  wc, 
área de serviço, 01 
vaga de garagem. 
Locação com inten-
ção de compra. Va-
lor da locação R$ 
1.000,00 + cond. + 
IPTU 19 98346-2299

domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 
3 Q sendo 1 suí-
te, todos com ar-
mários embutidos. 
Ar-condicionados. 
Cozinha planeja-
da, área goumert 
coberta, garagem 
idem. Prox.  Col . 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res  in fo rmações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
Jardim Montreal: 
Excelente sobrado 
com AC168m2 – 
AT150, 3 suítes (2 
suítes c/ armários, 1 
suíte c/ close), sala, 
cozinha americana 
com cooktop, fogão, 
forno, aquecimento 
solar, ar condicio-
nado, porcelanatos 
especiais, granitos, 
tetos trabalhados, 
esquadrias em alu-
mínio, muitas to-
madas e muita ilu-
minação ampla e 
bela escada mais, 
garagem coberta e 
jardim. R$1.170mil 
es tuda f inanc ia-
mento. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 19-
9.97519921- creci 
65362.
Jardim Montreal: 
Térrea novíssima, 
excelente, 3 dormi-
tório sendo 1 suíte, 
2 vagas e demais 
dependências R$-
770mil estuda f i-
nanciamento. 19-
9.97519921 - creci 
65362. Ótima loca-
lização, facilidade à 
área de lazer. 
Jardim Montreal: 
Excelente sobra-
do com AC142m2 
– AT150,  3  suí -
tes, uma máster, 
lavabo, despensa, 
área gourmet, cozi-
nha conceito aber-
to, sala de estar e 
jantar. Escada de 
madeira angel im 
com mármore tra-
vert ino e demais 
instalações. R$1.

050mil estuda fi-
nanciamento. 19-
9.97519921 - creci 
65362. Ótima loca-
lização, facilidade à 
área de lazer.
Vendo Casa: de 
esquina R. Jamaica 
com a 11 de junho, 
terreno com 249m²  
3 dom. sendo 2 sui-
tes, garagem cober-
ta para 6 carros e 2 
portão eletronico, 
R$ 980 mil, Conta-
to: 19 98174-5270
JD. Nair Maria: em 
salto sp.  01 dor-
mitório-sala, cozi-
nha 02 wc garagem 
e quintal em lote 
de 180m² apenas: 
R$175.000,00 con-
ta to :  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 , lavande-
ria 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:  próxi-
mo ao boulevar em 
lote de 180m² sen-
do 04 cômodos na 
frente com gara-
gem e 02 cômodos 
nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
M o r a d a  d o  s o l 
rua 81:- 04 cômo-
dos + sa lão 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!

Park: Com 300m² 
ótima topografia. 
Doc ok c/ escritu-
ra,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 
19 3875-2860
Vende-se terreno 
no residencial lí-
rios do vale em 
cardeal: Área total 
de 175 metros, ex-
celente localização 
e geografia, próxi-
mo a área de lazer, 
que vai ter lago, Be-
ach Tênis, pista de 
cooper, playground, 
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 di-
nhe i ro .  Fone 19 
33923851 whatsapp 
11 98632 4131
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos de 
9 minutos do parque 
ecológico de Indaia-
tuba  lotes a partir 
175 metros lotes 
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 sal-
do dividido em  120 
parcelas.

 
Vendo:  Jogo de 
jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 
e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço preciso 
desocupar o espaço 
Contato: 1999629-
5252. 
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 
garagens obs: Moro 
sozinho. contato 19 
99786-0112
Vendo Notebook:  
Acer Celeron, 1.20 
GHZ, HD 250 GB, 
Preço 400,00 me-
mória 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:  Celeron 
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

 
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisica 
valor R$80,00 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
tor is ta part icular 
com o seu carro, 
saiu a noite bebeu, 
ou até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
tor ista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
O f e r e ç o - m e : 
Como auxil iar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, e 
baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com expe-
r iênc ia para t ra-
balhar  em ate l iê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Tere-
sa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para 
t raba lho como: 
Pedreiro, encana-
dor ,  jard inagem, 
eletricista, formado 
pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Q u e r  s e r  u m a 
r e v e n d e d o r a 
Lowell?  Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 - 
Edimara
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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

ANALISTA FINAN-
CEIRO – Superior 
completo ou cursan-
do em áreas relacio-
nadas. Experiência 
mínima de 02 anos 
na função.

ASSISTENTE DE CO-
MUNICAÇÃO – Su-
perior Completo ou 
Cursando Comuni-
cação Social (Publi-
cidade, Marketing 
Digital, Produção 
Audiovisual ou Jor-
nalismo). Conhe-
cimento em Pho-
toshop, InDesign, 
Ilustrator ou Corel 
Draw. Disponibilida-
de de horários aos 
fins de semana. 

ASSISTENTE DE 
RH – Ensino médio 
completo. Possuir 
conhecimento paco-
te office. Experiên-
cia em RH.

AUX. ADMINISTRA-
TIVO - Ensino mé-
dio completo. Pos-
suir conhecimento 

em sistemas (Excel, 
Word). Experiência no 
setor de expedição na 
rotina administrativa. 
Residir em Indaiatu-
ba. 

AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM - Experiência 
em jardinagem e ope-
rador de roçadeira ou 
no ramo de atividade 
braçal. Estar apto a fa-
zer trabalho em altura 
(roçada de vegetação 
em taludes).

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Residir em In-
daiatuba. 

GESTÃO DE ESTOQUE 
– Ensino médio com-
pleto. Desejável Su-
perior em Logística ou 
Administração. Pos-
suir conhecimentos 
em Excel avançado. 
Curso de empilhadei-
ra. Experiência míni-
ma de 02 anos com 
empilhadeira retrátil 
e contrabalançada. 
Experiência com con-

ferência de materiais.

OPERADOR LOGÍS-
TICO – Ensino médio 
completo. Curso de 
empilhadeira. Expe-
riência mínima de 02 
anos com empilhadei-
ra retrátil e contraba-
lançada. Experiência 
com conferência de 
materiais.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino 
médio completo. Ex-
periência em Operar 
máquinas convencio-
nais (Fresa, furadeira, 
retífica). Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC – Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 

de usinagem. Co-
nhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação 
de Desenho.

REPOSITOR – Ensi-
no médio completo. 
Para atuar em loja 
de material de cons-
trução organizando, 
repondo, conser-
vando e precifican-
do produtos. Possuir 
conhecimento em 
Excel. 

TÉNICO DE SEGU-
RANÇA – Expe-
riência na função. 
Conhecimento no 
novo programa do 
E-social. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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

VENDEDORA – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
na função. Será um 
diferencial ter expe-
riências em lojas de 
pijama/modelado-
res. 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. MARIA DO CAR-
MO DA SILVA com 
77 anos, Casada 
com JOÃO AMARO 
DA SILVA, sendo 
filha de ANTONIA 
BRASILINA DA 
CONCEIÇÃO. Dei-
xou os filhos: NO-
EMIA, CRISTINA, 
GILVAN (Maiores). 
Falecido (a) em: 
04/02/2022, e Se-
pultado (a) no Ce-
mit. Nossa Sra. Do 
Carmo- Curuçá, em 
Santo André- SP aos 
05/02/2022.

2. AVELINA DA 
SILVA PEREIRA 
com 90 anos, Sol-
teira, sendo filha de 
EXUPERIO JOSÉ 
PEREIRA e REGI-
NA DA SILVA PE-
REIRA. Deixou os 
filhos: BRASILINO, 
OSVALDO, APA-
RECIDA, ODETE, 
DIVANETE, ANTO-
NIO, JAIME, IZU-
PERIO, APARECI-
DO, JOÃO, MARIA 
LUCIA (Maiores), 
JOSE, CLAUDETE, 
JAIMIRO, ISAURA, 
HELENA (Faleci-
dos). Falecido (a) 
em: 08/02/2022, e 
Sepultado (a) no 
Cemit. Mun. de 
Goioerê- PR aos 
09/02/2022.

3.OSVALDO OR-
CILINO MOURÃO 
com 71 anos, Casa-
do com ANA DE FA-
TIMA NEVES MOU-
RÃO, sendo filho de 
JOÃO ORCILINO 
MOURÃO e BENE-
DITA BATISTA DE 
SOUZA. Deixa os 
filhos: VALDINEIA, 
CLAUDINEIA, LU-
CINEIA, ADRIANA, 
ANDREA, ELAINE 

(Maiores), MARLE-
NE e JONAS (Fale-
cidos). Falecido (a) 
em: 20/02/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mit. Mun. de Corum-
bataí do Sul-SP aos 
21/02/2022.

4.FILORGONIO ILA-
RIO ALVES com 
78 anos , Casado 
(a) com SOLANGE 
CRISTINA FANGER 
ALVES  sendo filho(a) 
de FIRMINA ALVES 
PEREIRA. deixa fi-
lho(s): DENILSON, 
JAILTON, MARCOS, 
MARIA CLAUDIA 
(MAIORES), MA-
THEUS 10, Falecido 
em: 01/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/03/2022. 

5.MARIA EULALIA 
DE PINHO NUNES 
com 73 anos , Era Vi-
úvo(a),  sendo filho(a) 
de JOAQUIM DA RO-
CHA NUNES e MARIA 
SOARES DE PINHO. 
deixa filho(s): DEBO-
RA , LUIS , FABIANE 
(MAIORES), Falecido 
em: 01/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/03/2022. 

6.SAFIRA DE OLI-
VEIRA LIMA com 
87 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) 
de JOÃO VENAN-
CIO DE OLIVEIRA e 
CARMEN LEONEL 
DE OLIVEIRA. dei-
xa filho(s): ARLETE, 
ADEMIR, ADLA, AR-
LINDA, ALEXAN-
DRE, CARMEM, 
ABIGAIL, ANDRÉIA, 
AUREA, JOAQUIM 
(MAIORES), ADNA 
(FAL), Falecido em: 
01/03/2022, e se-

pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/03/2022. 

7.AFFONSO CELSO 
PIRES DE ALMEIDA 
com 91 anos , União 
estável com DALVA 
MATHEUS, sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
PIRES DE ALMEIDA 
e CLORINDA FER-
RAZ PIRES DE AL-
MEIDA. deixa filho(s): 
VICENTE, AFONSO, 
JULIANA (MAIO-
RES), Falecido em: 
01/03/2022, e sepul-
tado(a) no CEMITÉ-
RIO MUNICIPAL DE 
PORTO FELIZ - SP 
aos 02/03/2022. 

8.ANAIR DA SILVA 
FRANCISCO com 85 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
JOSÉ FLORENCIO 
DA SILVA e AURE-
LIA DA SILVA. deixa 
filho(s): EZIO, EDNA, 
EDISON, NILCE, 
DORACI ( TODOS 
MAIORES )., Faleci-
do em: 02/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 03/03/2022. 

9.JOSEFA DA 
CUNHA SOUZA com 
65 anos , Casado (a) 
com JOÃO FRAN-
CISCO DE SOUZA 
sendo filho(a) de 
CELESTINO DIOGO 
DA CUNHA e MARIA 
DUTRA DA CUNHA. 
deixa filho(s): ALE-
XANDRA, ALEX, 
ELAINE, ERITON 
(MAIORES), Faleci-
do em: 02/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/03/2022. 

1 0 . N A T I M O R T O 
HEITOR DUTRA LO-

PES , Falecido em: 
02/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
03/03/2022. 

11.JOSEFA BAR-
BOSA DA SILVA 
com 89 anos , Era 
Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
JORDAO MARQUES 
e AMBROZINA BAR-
BOSA DE MELO. 
deixa filho(s): JOSE, 
PEDRO, TEREZA, 
JOÃO, ANTONIO, 
MARIA, EULALIA 
(TODOS MAIO-
RES), Falecido em: 
03/03/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/03/2022.

12.ROBERTO SFEIR 
com 82 anos , Casa-
do (a) com CRISTI-
NA MONTENEGRO 
SFEIR sendo filho(a) 
de RACHID SFEIR e 
MATHILDE SFEIR. 
deixa filho(s): RO-
BERTO, ETHEL, RI-
CARDO, Falecido em: 
03/03/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 04/03/2022. 

13.JOSÉ ANTONIO 
DE ALMEIDA com 95 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AN-
TONIO HERMINIO 
DE ALMEIDA e JO-
SEFA FLORENTINO 
DE ARAUJO. deixa 
filho(s): JOSE GE-
RALDO, JOANICE, 
MARIA JOSÉ, MARIA 
SOCORRO, MARIA 
APARECIDA, ERO-
NICE (MAIORES), 
JOÃO, JONAS, SA-
MUEL, JOSE MARIA 
(FALECIDOS), Faleci-
do em: 04/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 

aos 04/03/2022.

14.JOÃO DIAS com 
76 anos , Era Sepa-
rado(a), sendo filho(a) 
de JOSE GONÇAL-
VES DIAS e MARIA 
TEIXEIRA DE SOU-
ZA. deixa filho(s): 
LUZINETE, VANIA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 04/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 04/03/2022. 

15.LUCIA SCIMINI 
GOMES com 93 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de MARCOS 
SCIMINI e MARIA-
NA MAINANINHO. 
deixa filho(s): SUE-
LI  (MAIOR), Faleci-
do em: 04/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CEM. DA SAUDADE 
DE SÃO CAETANO 
DO SUL - SP aos 
05/03/2022. 

16.IRACEMA RIBEI-
RO com 71 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de FRAN-
CISCO RIBEIRO e 
MARIA SILVA. deixa 
filho(s): GIULIANE 
35., Falecido em: 
04/03/2022, e se-

pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/03/2022. 

1 7 . C L A U D E T T E 
MAIOLO GERETTO 
com 83 anos , Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 
de JOSÉ MAIOLO 
e BENEDICTA ME-
NEZES MAIOLO. 
NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
05/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
05/03/2022. 

18.CARLOS ALBER-
TO DE MELO com 69 
anos , Casado (a) com 
TANIA FATIMA SE-
MAN DE MELO sen-
do filho(a) de JOSÉ 
DE MELO e MARIA 
AUGUSTA DE MELO. 
deixa filho(s): FABIO, 
FELIPE, FERNANDA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 05/03/2022, 
e cremado(a) no 
CREMAT.UNIDAS-PI-
RACICABA-SP aos 
06/03/2022. 

19.FERNANDO PI-
NHEIRO ARRAIS 
com 34 anos , União 
estável com DENISE 
AUGUSTA CANE-

SIN, sendo filho(a) 
de FRANCISCO DAS 
CHAGAS ANDRADE 
ARRAIS e MARIA 
LUZILANE PINHEI-
RO ARRAIS. deixa 
filho(s): GUILHERME 
10, LAURA 07, Faleci-
do em: 05/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/03/2022. 

20.MARIUZA TOBO 
DA LUZ com 66 anos 
, Casado (a) com MO-
ACYR DA LUZ sendo 
filho(a) de LUIZ TOBO 
e LUZIA MARIGO 
TOBO. deixa filho(s): 
DONIZETE,PRISCI-
LA, SIDNEY, JOÃO, 
A L E S S A N D R A 
(MAIORES), Faleci-
do em: 06/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/03/2022. 

21.IOLANDA TEL-
LER DE MORAIS 
com 78 anos , Casa-
do (a) com EURYDES 
DE MORAIS sendo 
filho(a) de ADOLFO 
TELLER e ANGELINA 
BADIN TELLER. dei-
xa filho(s): FERNAN-
DO, PAULO (MAIO-
RES), Falecido em: 

07/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
07/03/2022. 

2 2 . V I C T A L I N A 
GASPAR PUGLIE-
SE com 96 anos , 
Era Viúvo(a), sen-
do filho(a) de LUIZ 
GASPAR e BENE-
DITA LEITE DE 
GODOI. deixa fi-
lho(s): ALEXANDRE 
(MAIOR), Falecido 
em: 07/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
08/03/2022. 

23.ALZENI CAR-
LOS DE ARAUJO 
MORAIS com 64 
anos , Casado (a) 
com ROMILDO DE 
MORAIS sendo 
filho(a) de ANTO-
NIO SOBREIRA DE 
ARAUJO e FRAN-
CISCA CARLOS. 
deixa filho(s): KA-
TIA , JEFERSON 
( FILHOS MAIO-
RES )., Falecido 
em: 07/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CEMIt.  MEMO-
RIAL Jd. SANTO 
ANDRÉ - SP aos 
08/03/2022.
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