ESCANEIE PARA
MAIS CONTEÚDO

Pequenas e microempresas de Indaiatuba
enfrentam o alto custo da matéria-prima
O problema afeta principalmente as empresas dos setores de transformação e de construção

P. A8

REAJUSTE

Com aumento sucessivo da gasolina consumidores buscam alternativas
AGÊNCIA BRASIL

Nenhum produto se
tornou mais caro em 2021
do que os combustíveis.
A Petrobrás anunciou
no fim de outubro um
reajuste nos preços, que
foram aplicados a partir
do dia 26. O aumento foi
de 7,04% para a gasolina
e 9,15% para o diesel.
No acumulado do ano, a
gasolina subiu de 73%. O
levantamento mais recente da Agência Nacional
do Petróleo e Gás (ANP),
apontou que o preço do litro da gasolina nos postos
já passa dos 7 reais. Uma
reportagem publicada
em agosto deste ano pelo
Jornal Mais Expressão
mostrou que já naquele
mês, Indaiatuba tinha
a gasolina mais cara da
RMC.
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ECONOMIA

LEGISLATIVO

NOVA GESTÃO

A Câmara de Vereadores de Indaiatuba
foi uma parceira da população no combate à
pandemia enfrentada pela cidade nos últimos
dois anos.

Em todo o estado de São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) está organizando eleições
para definir a próxima gestão, com mandato de três
anos, contados entre 2022 até 2024. Duas chapas
concorrem a eleição: uma que tenta a reeleição, com
a atual presidente Drª Viviane Matavelli, e outra da
oposição, liderada pela Drª Talita Patzi.

Catálogo das Indústrias fomenta Câmara aprovou 70 matérias OAB de Indaiatuba terá
contratação de serviço na cidade de combate a pandemia
eleição para nova gestão
A 11ª edição do Catálogo das Indústrias de
Indaiatuba, apresentada em sua versão para
2021/2022 no último dia 28, visa fomentar a contratação de serviços na cidade.
P. A4
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CAMPANHA

Gabriel Giovannini conquista
o bicampeonato de Downhill Correios iniciam a campanha
Papai Noel dos Correios
RENAN GOVERNATORI

Os Correios mais um ano realiza a Campanha Papai Noel dos Correios que visa presentear
crianças em situação de vulnerabilidade através do
apadrinhamento.
P. A9

FIM DAS RESTRIÇÕES

Eventos com grandes públicos
retornam em Indaiatuba
Mais uma vez o piloto de BMX, Gabriel Giovannini, levou
o nome de Indaiatuba ao lugar mais alto do pódio. Ele
garantiu o bi do Campeonato Brasileiro de Downhill
2021, competição disputada entre a sexta-feira e o
último domingo (de 12 a 13), no município de Carlos
Barbosa, no Rio Grande do Sul.
P. A13

No dia 1º de novembro, o governo de São Paulo
acabou com a restrição de público e horário para
eventos, dando um novo gás aos setores culturais,
esportivos e gastronômicos.
P. A12
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Editorial

Artigo

Excesso das redes sociais nas relações
Já faz um tempo que as redes sociais e os aplicativos de mensagens
têm um espaço considerável das horas que passamos acordados. Cada dia
surge uma rede diferente, e o celular parece ter se tornado uma extensão
das nossas mãos. Na psicologia, já foi cunhado um termo para quem tem
medo excessivo de ficar longe das redes sociais, e dessa forma, perder as
“novidades”: chama-se nomofobia, ou “fear of missing out”, em inglês,
que em tradução livre significa “medo de ficar por fora”.
A virtualidade das relações já parecia tomar proporções grandes, mas a pandemia agravou isso de forma muito intensa, inimaginável.
Por causa da recomendação de isolamento social – aqui queremos deixar
claro que ainda é necessário como medida de proteção – quase todo o
convívio com outros seres humanos passou a ser virtual: aulas escolares e
universitárias, reuniões entre amigos, aniversários e festinhas, todo o tipo
de atividade inclusive esportes, yoga, meditação, dança, apresentações
artísticas e mais. Tudo foi adaptado para uma tela de computador ou
celular.
Um fator mais grave decorrente disso, foi o efeito que isso
causou nas relações mais íntimas: namoros terminando porque não conseguiram resistir à falta de contato humano das videochamadas, e, para
os solteiros, a impossibilidade de conhecer novas pessoas fora dos aplicativos de paquera, ou semelhantes. Isso fez com que muita gente tivesse
medo de se encontrar, e aqueles que decidiram correr o risco, sabiam
que estavam de alguma maneira agindo de forma imprudente, diante do
perigo do coronavírus.
O problema de tudo isso é: contatos virtuais podem ter grande valor nessa época, mas não substituem o olho no olho, um aperto de
mãos, um abraço e contato mais íntimos. Na impossibilidade de sentir
tudo isso, na falta da pessoalidade, percebemos o quanto o contato real é
necessário, mais do que nunca, para todo ser humano.
A dúvida maior nessa situação é: será que ao voltarmos para
convívio – relativamente – normal, teremos medo de nos expor por inteiro, fisicamente, com nossas vulnerabilidades? Será que perderemos a
coragem de expressar nossos sentimentos cara a cara, e as ferramentas
digitais vão ser um escudo que nos afasta ainda mais de construir vínculos fortes de afeto, amor e cumplicidade?
Cada um terá que lidar com essas dúvidas do seu modo. A
única coisa de que temos certeza é que nós humanos somos seres extremamente sociais, e não sobrevivemos sem afeto, seja lá qual for a forma
que cada um escolhe para expressá-lo.

Descubra 3 fatores que atrapalham a compra de um imóvel
Já dissemos algumas vezes, que é preciso ter atenção a alguns pontos durante a negociação de um imóvel. Tais como:
documentação da propriedade, flexibilidade de pagamento e cláusulas contratuais.
Na maioria das vezes, estes fatores dizem respeito são responsabilidade do vendedor do imóvel. Contudo, engana-se
quem pensa que o cliente comprador não deve se preocupar com alguns pontos.  
Por essa razão, falaremos sobre 3 questões que podem atrapalhar a aquisição de um imóvel. Confira:
Não procurar uma imobiliária: Muitas pessoas ainda não veem necessidade em procurar a ajuda de uma assessoria
imobiliária na hora de comprar uma casa. Mas, você não deve cometer este erro! Pois, na compra de um imóvel existem
muitos fatores burocráticos e atualizações constantes nesses processos. Assim, com o suporte da imobiliária é possível
tirar o sonho da casa própria do papel e torná-lo uma realidade de forma segura e efetiva!
Falta de planejamento financeiro: Infelizmente, este é um hábito presente na vida de muitos brasileiros, que prejudica (e muito!) à aquisição de bens materiais. Dessa forma, recomendamos que você organize a sua vida financeira
antes de iniciar as pesquisas pelo lar dos seus sonhos. Para isso, é válido contabilizar todas as suas despesas mensais e
o valor do salário que você recebe. Bem como, se existe alguma quantia reserva que pode ser utilizada para investir no
imóvel.  Sabendo destes detalhes, é possível traçar planos que facilitem a compra do imóvel, sem precisar criar novas
dívidas para isso.  
Falta de foco: Por último, mas não menos importante, é fundamental manter o foco durante a jornada de compra. Sendo assim, faça uma lista com os itens e necessidades que a casa precisa suprir, incluindo: quantidade de quartos, área
de lazer, localização e condições de pagamento. Pois, isso ajudará o corretor de imóveis a encontrar o imóvel que se
enquadre no perfil que você procura. Assim como, proporcionará mais agilidade ao processo de negociação, tornando-o
mais assertivo.
Depois dessas informações, vai ser muito mais fácil prosseguir com a compra do seu imóvel. Para isso, conte com a
ajuda do Grupo Silvana Carvalho, uma imobiliária especializada em condomínios de Indaiatuba!  
Entre em contato por (19) 99364-7898 (WhatsApp) para falar com nossa equipe de consultores especialistas em
condomínios. Para locação, ligue para (19) 3500-6662.

Escrito por Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho

Previsão do Tempo
19/11- Sexta-feira

Mínima: 18°
Máxima: 26°

20/11 - Sábado

Mínima: 15°
Máxima: 25°

21/11 - Domingo

Mínima: 14º
Máxima: 28°

22/11 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 30°
Fonte: ClimaTempo

Artigo
Mudança
Nas mãos de Edivaldo Brischi
(PTB), a Prefeitura de Monte Mor
reduziu em 86,5% o número de alertas do Tribunal de Contas. Em 2021,
foram 5 contra 37 de 2020. Os alertas
indicam irregularidades à correção,
conforme a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Medo...
Pesquisa da Doctoralia, empresa
do Grupo Docplanner, maior plataforma de saúde do mundo, apurou
que 37% ou cada 4 em 10 pessoas
não abandonarão as máscaras em Indaiatuba e nos resto do Brasil, mesmo
com a vacinação e a decisão do governo de abolir o instrumento.
...do vírus...
Além da máscara, 34% continuarão usando álcool em gel, 28% respeitarão o isolamento social mesmo
sem obrigatoriedade e apenas 1% não
pretende tomar nenhuma medida de
prevenção.
...continua
Quando perguntadas sobre novas
variantes do Sars-CoV-2, 7 em cada
10 entrevistados afirmaram que têm
medo da ocorrência delas, mesmo
após estarem 100% imunizadas contra o vírus.
FRASE DA SEMANA
“Muitas empresas já ultrapassaram seus limites inferiores de performance e agora têm a oportunidade
de arrumar a casa e seguir a trilha da
prosperidade. É possível, mas precisa
de análise, planejamento estratégico e
de implementação”.
De Luís Vasco, especialista em
reestruturação de empresas da Deloitte, ao analisar a situação da Região
Metropolitana de Campinas durante
evento online com empresários.

CONTRASTE
Esquentando...
Com a retomada das atividades
econômicas, a área de eventos está em
alta em Indaiatuba e região. A maioria
dos grandes locais para a realização de
confraternizações já está alugada.
...de novo
No Expo D. Pedro, complexo de
eventos em Campinas, até a agenda
2023 já começou a ser trabalhada. Para
o final do ano, até os dias de início de
semana estão sendo disputados para a
realização de confraternizações, diante
da alta procura.
O assessor
Há quem diga que político bom
não vive sem assessor, pois são essas
pessoas que garantem a repercussão
de seus nomes.
Certa vez, em uma cidadezinha do
interior, o candidato a prefeito contratou assessor para aumentar tudo
que falasse.
- Quero garantir um pedacinho de
terra a cada um como eu tenho, disse
o candidato.
O assessor emendou:
- Esse candidato é humilde. Pedacinho de terra. Ele é dono do entorno
todo da cidade.
Contrariado, o candidato tentou
de novo:
- Quero que todos tenham um carrinho, como tenho um Fusca.
- Olha a humildade de novo. Fusca? Esse homem é dono de mais de
1000 veículos.
Inconformado, o candidato o chamou:
- Coce minhas costas. Estou com
uma feridinha aí, pediu para tê-lo
perto e falar.
Mas o assessor não se perturbou:
- Feridinha? O senhor está todo
empesteado. Tem feridas pelo corpo
inteiro. É um verdadeiro lazarento.
- Chega, lazarento é você. Está
despedido.

Você sabia que é possível fiscalizar o destino que é dado
ao pagamento da Pensão Alimentícia?
Pensão alimentícia é algo rotineiro na vida moderna. Quem não conhece alguém que pague pensão a filhos menores
ou até filhos maiores?
Quem nunca ouviu aquela frase popular: “pensão é a única coisa que dá cadeia”, se valendo de umas das formas coercitivas de obrigar ao pagamento dos alimentos, sendo que hoje os Tribunais têm determinado outras formas de coerção
ao pagamento, como por exemplo a suspensão do direito de dirigir ou até mesmo a retenção do passaporte do devedor
de alimentos. Mas quem paga pensão tem o direito de saber como está sendo usando o valor em favor do filho menor??
Muitos acreditam que não seja possível, mas a legislação, no artigo 1.589 do Código Civil, assegura o dever de fiscalização da manutenção e educação do filho pelo genitor obrigado a pagar pensão.
Entenda, além de um direito, é um dever, pois o artigo 229 da Constituição Federal estabelece que os direitos e
deveres referentes à sociedade conjugal deverão ser exercidos igualmente por ambos, reafirmando a paternidade e maternidade responsável.
Ainda, nos artigos 229 e 22 do ECA é reafirmado o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, pois o poder
familiar que cada um dos pais tem em relação aos seus filhos menores independe de se os genitores estão juntos ou não.
Então, o legislador ao conceder o direito de fiscalizar, buscou o equilíbrio na divisão da autoridade parental que, mesmo
com o divórcio, permanece integral para ambos os pais.
Assim, cabe àquele que detém a guarda comunicar ao outro as decisões importantes tomadas em relação ao filho, o
que muitos não fazem, pois acreditam que têm a guarda e podem decidir tudo sozinhos. O direito de fiscalizar não tem
finalidade provocativa, não é prestação de contas, visando as melhores condições em prol do menor, não permitido o uso
como forma de vingança contra o outro genitor.
A ação de fiscalização dos valores pagos e decisões tomadas existe em razão de que o pagamento da pensão não
exime o genitor de suas obrigações com a formação do menor. Não é porque o menor não esteja sob sua guarda que sua
responsabilidade como genitor diminui e, se há dúvida sobre a forma como estão sendo aplicados os valores e até mesmo
quanto à educação, cabe sim buscar as vias legais para saber.
A omissão de genitores, em alguns casos, pode gerar delito de abandono material e intelectual, sendo que acreditam
que pagando a pensão, já estão cumprindo o seu dever. Muitas vezes, quando são cobrados de sua responsabilidade de
visitar o filho, por exemplo, costumam dizer: “eu pago pensão e você que tem a obrigação de cuidar”, como se tivesse
pagando um serviço prestado. Nesse sentido, a decisão judicial será de obrigar que o genitor guardião informe as decisões relevantes tomadas na vida do menor, amenizando outros conflitos.
Portanto, o ideal é buscar o equilíbrio nas relações e nunca usar a criança como meio de vingança. Um
bom relacionamento resulta em filhos saudáveis. Se isso não ocorre, o ideal é sempre pensar em proteger essa
criança, que fica vulnerável às decisões de adultos que não conseguem conviver com a dor da separação. Para
isso existem outros meios judiciais.

Alexsandra Manoel Garcia – OAB/SP 315.805 – advogada especialista em Direito de Família na AMG Advocacia.
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Com preço do litro da gasolina a R$ 6,
consumidor tenta buscar alternativas
No fim de outubro, a Petrobrás anunciou um aumento de 7,04% na gasolina e de 9,15% para o diesel
AGÊNCIA BRASIL

BÁRBARA GARCIA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

N

enhum produto se tornou
mais
caro em 2021 do que
os combustíveis. A
Petrobrás anunciou
no fim de outubro
um reajuste nos preços, que foram aplicados a partir do dia
26. O aumento foi de
7,04% para a gasolina e 9,15% para o
diesel. No acumulado do ano, a gasolina
subiu 73%. O levantamento mais recente
da Agência Nacional
do Petróleo e Gás
(ANP) apontou que
o preço do litro da
gasolina nos postos
já passa dos 7 reais.
Uma reportagem publicada em agosto
deste ano pelo Jornal
Mais Expressão mostrou que já naquele
mês, Indaiatuba tinha a gasolina mais
cara da Região Metropolitana de Campinas (RMC).
O aumento nos
derivados do petróleo, contabilizando
este último como a
sexta semana consecutiva de alta, faz
com que cresça a
procura do etanol
como alternativa, o
que também termina por elevar o preço
do álcool. A inflação
dos combustíveis tem
relação com a alta do
dólar e consequen-

A alta de preços dos combustíveis já começou a pesar no bolso dos indaiatubanos e o produto já é o que mais subiu de valor ao longo deste ano

te desvalorização do
real. O que aumenta
a desvalorização da
moeda são as incertezas dos investidores com relação à política econômica do
atual governo.
A composição do
preço final abrange alguns fatores:
no caso da gasolina, 33,6% do valor
vai para a Petrobrás,
27,6% diz respeito
ao imposto ICMS,
16,9% da adição de
compostos biodegradáveis, como o etanol
anidro, 11,5% de de-

mais impostos como
PIS, Cofins, e 10,4%
para a distribuição e
revenda, de acordo
com dados da Petrobrás, publicados no
portal de notícias G1.
Peso no bolso
A alta de preços já
começou a pesar no
bolso dos indaiatubanos: de acordo com o
médico José Pedroso
Neto, há quatro meses atrás ele conseguia
encher o tanque com
no máximo R$180.
Hoje, está custando
R$ 260, um acúmulo

de 45% neste curto
período.
Já para a psicóloga
Josiane Vanessa, que
costuma usar Uber
para transporte, o aumento de uma mesma
corrida chegou a dez
reais. Há também os
que preferiram aderir ao transporte público, como ocorreu
com Cléber Limeira,
que tem deixado o
Fusca em casa.
Para o professor
de inglês Claudio
Corrêa, que costuma abastecer o carro
sempre em um posto

pequeno, em 2020,
conseguia abastecer
o carro com R$ 150
de gasolina. Hoje, o
tanque custa R$ 250.
E mais ainda, ele anotou os preços, mês a
mês: em outubro de
2019, o litro de gasolina custava R$ 4,70;
caiu um pouco e voltou para o mesmo valor em dezembro de
2020. O preço agora
em novembro já passou de R$ 6.
Além da alta do
dólar e das crises
políticas que causam incertezas para

os investidores, ainda temos um fator
adicional. Depois do
choque causado pela
pandemia, a economia tende a crescer
nos próximos meses,
o que consequentemente faz aumentar
a demanda por petróleo, o que deixa os
preços cada vez maiores.
No
acumulado
do ano, a gasolina já
aumentou 73%. Nenhum produto encareceu mais desde o
começo de 2021.
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11º Catálogo das Indústrias de Indaiatuba
fomenta contratação de serviço na cidade
Edição deste ano reúne 424 empresas de variados portes e foi elaborada em parceria entre o Ciesp e a Prefeitura
CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

11ª edição do
Catálogo das
Indústrias de
Indaiatuba, apresentada em sua versão para
2021/2022 no último
dia 28, visa fomentar
a contratação de serviços na cidade, diz o
prefeito Nilson Gaspar
(MDB).
De acordo com ele,
muitos empresários
não conhecem todo o
parque industrial da
cidade e acabam adquirindo serviços fora
prejudicando o comércio e a economia local,
inclusive a geração de
empregos.
“A ideia do catálogo
é reunir as empresas
por segmento a fim de
concentrar a procura
por serviços dentro do

O catálogo permite que a contratação de serviços ocorra dentro do município e amplia conhecimento do parque industrial

município, já que isto
também reduz os custos pela proximidade
das empresas”, afirma
o prefeito.
Mais de 400
O secretário de Governo, Luiz Alberto
Cebolinha Pereira, comemora o fato de que

este ano foi possível
reunir 424 empresas
no catálogo, o que demonstra que o interesse
pela publicação vem
crescendo.
Ele também destacou que a Prefeitura e o
Ciesp, regional Indaiatuba, responsáveis pela
elaboração do catálogo,

prepararam uma versão
digital para facilitar o
acesso e as consultadas
dos interessados.
A parceria está no
seu segundo ano ainda,
mas para o diretor do
Ciesp, José Augusto
Rodrigues Gonçalves,
ela tem muito a crescer
por conta do interesse

despertado nos empresários em se conectar.
Para o diretor, o catálogo é uma forma ainda de divulgar melhor
o distrito industrial da
cidade. “A nossa estrutura está bem montada
e é capaz de atender
à demanda e estamos
mostrando isto”.

12 mil acessos
A versão digital do
catálogo já obteve mais
de 12 mil acessos por
meio do aplicativo da
web. Todo o serviço
é disponibilizado sem
custos para fomentar o
processo de divulgação
e adesão.
“O nosso trabalho é
encontrar parceiros que
estejam na mesma rota.
Nosso interesse é que
os recursos fiquem no
nosso município e que
as empresas cresçam
a partir disso”, diz o
diretor do Ciesp.
O presidente da Câmara, Pepo Lepinsk
(MDB), diz que o
parque industrial de
Indaiatuba é fruto de
planejamento. “Não
formamos um parque
assim da noite para o
dia e quem ganha com
isso é a população”.
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No momento mais crítico da pandemia,
Câmara aprovou 70 matérias de combate
Dados constam do balanço preliminar do ano da atuação dos vereadores e foi feito a pedido do presidente Pepo Lepinsk
ASSESSORIA/CÂMARA DE INDAIATUBA

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

A

Câmara de Vereadores de Indaiatuba foi uma
parceira da população no
combate à pandemia enfrentada pela cidade nos
últimos dois anos, com
destaque para este ano,
onde houve mais casos
graves.
Ao longo desse primeiro ano da atual Legislatura, o mais crítico da
pandemia, presidido pelo
vereador Pepo Lepinsk
(MDB), os vereadores
aprovaram 70 matérias
destinadas só ao combate.
Os dados constam de
um levantamento preliminar das atividades dos
vereadores neste ano,
que foi solicitado pelo
presidente para fazer um
balanço do ano, o qual
deve ser divulgado na
íntegra em dezembro.

Principal destaque foi o auxílio emergencial municipal

Atenção e foco
O presidente Pepo
Lepinsk disse que o número de propostas des-

tinadas exclusivamente
para o combate à pandemia não o surpreende,
pois notou a atenção e o

foco dos vereadores para
o problema.
O principal destaque
das matérias voltadas
ao combate à pandemia
foi o projeto que criou
um auxílio emergencial
municipal e que socorreu
famílias em vulnerabilidade com até R$ 190
mensais.
A Câmara também
aprovou duas vezes o
Refis, programa de renegociação de débitos
municipais para ajudar
quem ficou sem empregou ou renda (o prazo
para a adesão termina em

23 de dezembro).
Os 12 vereadores se
mobilizaram também
com indicações ao prefeito Nilson Gaspar (MDB)
não só no sentido de cuidados com a saúde, mas
criando compensações
financeiras a desempregados e sem renda.
Protocolos
Em razão da necessidade de segurança da
população e também dos
vereadores, a Câmara
adotou protocolos com
base nas normas da Vigilância Sanitária e suspen-

deu as sessões presenciais
por vários meses.
A suspensão exigiu
desdobramento da área
técnica, tecnológica e de
assessoria para garantir
que os trabalhos não fossem interrompidos e a
população se prejudicasse
de uma maneira indireta.
Com isso, até a última sessão, realizada na
segunda-feira (8), foram
apresentadas e analisadas
2,8 mil matérias sobre
as mais diversas áreas.
“O nosso papel é estar
ao lado da população”,
disse Pepo.

Conseg do Morada do Sol pede a vereadores para melhorar a área da segurança
A presidente do Conseg do Jardim Morada do
Sol, em Indaiatuba, Cida
Invernizzi, e representantes da Polícia Civil e da
Guarda Civil procuraram
a Câmara na quarta-feira
(17) para reivindicar ajuda
a fim de levar mais segurança para o bairro.

O grupo conversou
com o presidente da
Câmara, Pepo Lepinsk
(MDB), e com o vereador
Wilson José dos Santos
(Republicanos), conhecido como Índio da Doze,
no estacionamento de um
supermercado que fica na
Rua João Martini.

A via é a maior preocupação dos moradores. Ela
é a mais movimentada do
bairro e possui pelo menos 140 estabelecimentos
comerciais. O movimento traz insegurança para
os moradores e para os
empresários, segundo o
Conseg.

O presidente e o vereador sugeriram a criação
do programa “Vizinhança
Solidária”, que envolve a
comunidade na vigilância
e nas medidas de segurança, tornando um cidadão
fiscal do outro e de todos
ao mesmo tempo por meio
do whatsapp.

“Foi uma reunião muito produtiva e que mostra
o empenho das forças de
segurança e dos comerciantes em melhorar ainda
mais a situação no bairro”,
disse o presidente. O vereador Índio da Doze avaliou
que os moradores ficarão
satisfeitos com a medida.
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Pequenas e microempresas de Indaiatuba
enfrentam o alto custo da matéria-prima
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, no terceiro trimestre de 2021, mostra que situação é a mesma no Brasil
AGÊNCIA BRASIL

ELOY DE OLIVEIRA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

diretor do
Ciesp, Sérgio
Wolf, regional de Indaiatuba, afirma que as pequenas e
microempresas locais
estão enfrentando uma
grave falta de matéria-prima e também
o alto custo devido à
pandemia.
O problema afeta principalmente as
empresas dos setores
de transformação e de
construção, que foram
mais impactadas pela
carga tributária elevada e pela crise hídrica,
com falta e custo alto
da energia.
As indústrias extrativas não foram afetadas pelo mesmo problema por tanto tempo,
mas ainda enfrentam

As empresas dos setores de transformação e de construção foram as mais impactadas

dificuldades com a
carga tributária, com
ênfase na apuração do
segundo trimestre do
ano.
Nacional
Os dados de Indaiatuba reproduzem uma

situação nacional neste
terceiro trimestre, observada pela pesquisa
“Panorama da Pequena
Indústria”, elaborada
pela Confederação Nacional da Indústria.
De acordo com o
relatório técnico do

levantamento, a situação é crítica para esse
segmento há cerca de
um ano, exatamente
o período mais difícil
da pandemia, quando
houve uma segunda
onda de casos.
O resultado da pes-

quisa foi divulgado
na segunda-feira (8)
e aborda o terceiro
trimestre do ano. O
levantamento é feito
trimestralmente. Há
cinco trimestres (um
ano e três meses) o
quadro é esse.
Outro índice da
pesquisa que aponta
queda foi o de Confiança do Empresário
Industrial, que registrou 56,9 pontos em
outubro de 2021, 0,7
ponto a menos que na
comparação com o mês
de setembro.
Mas a confiança do
empresariado segue
acima da média histórica de 52,6 ponto. Esse
resultado indica que a
esperança de melhorias
ainda é elevada entre os
empresários das pequenas e micros.

Faturamento
Se a falta e o custo da matéria-prima
impactam, a Confederação Nacional da
Indústria encontrou
em outros dois indicadores da pesquisa
números mais animadores: desempenho e
faturamento.
O índice de desempenho dessas empresas
registrou 48,3 pontos no
terceiro trimestre, um
pequeno crescimento
sobre o segundo trimestre, que teve 46,5
pontos e acima da média
histórica de 43,3 pontos.
A melhora da situação financeira foi
constatada pelo índice
de 42,6 pontos (alta de
0,3 ponto). Já na comparação com o mesmo
período de 2020, índice sobe mais: 0,7 ponto, segundo a pesquisa.
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Cartinhas já podem ser adotadas na
campanha Papai Noel dos Correios
Interessados em participar podem escolher as mensagens nas agências e pelo blog da iniciativa
DENISE KATAHIRA

DIVULGAÇÃO CORREIOS

redacão@maisexpressao.com.br

O

s Correios deram
início no último
dia 11, a campanha Papai Noel dos
Correios que visa incentivar o interesse pelo
aprendizado da escrita
de cartas pelas crianças
e estimular o desenvolvimento de habilidades
cognitivas e emocionais,
e claro tornar realidade
aquele presente que a
criança sonha em ganhar
do bom velhinho.
E para que isso aconteça, os Correios contam
com a ajuda de padrinhos
e madrinhas dispostos
a presentear uma das
milhares de crianças que
enviam carta ao Papai
Noel. Os pedidos são
variados: vão de brinquedos a gêneros de primeira
necessidade como cestas
básicas e até mesmo ma-

Presentes das cartinhas adotadas devem ser entregues até 20 de dezembro de 2021

terial escolar.
Para adotar uma carta
os interessados podem
se dirigir a uma unidade
dos Correios participante
da ação. Em Indaiatuba,
participam a unidade do
centro, localizado na Rua
Cerqueira César, 793,
e na agência do Jardim

Morada do Sol, na Rua
Jacob Lyra Box, 1920. Lá
os padrinhos podem escolher qual carta adotar.
A adoção de uma carta
também pode ser feita
pelo blog da campanha
(blognoel.correios.com.
br/adoção/). Lá basta escolher a localidade para

visualizar as cartinhas
disponíveis.
Os Correios estarão
recebendo os presentes de
11 de novembro a 20 de
dezembro de 2021.
Pedidos
Segundo os Correios,
as correspondências ao

Papai Noel devem ser de
alunos da rede pública
até o 5º ano do ensino
fundamental ou de crianças acolhidas em creches,
abrigos e núcleos socioeducativos. Também podem participar crianças
com deficiência, independentemente da idade.
A carta deve ser manuscrita e, depois, fotografadas ou digitalizadas e enviadas ao Blog
Noel da campanha. “É
importante enviar uma
imagem nítida para que
a mensagem possa ser
lida e compreendida pelo
Papai Noel”, orientou a
empresa. Só será aceita
uma carta por criança.
Os Correios enfatizam que na carta não
deve conter endereço,
telefone e/ou foto da
criança “A identificação
da criança será realizada
no momento do cadastro
e não será divulgada para

os padrinhos, em nenhuma hipótese”, explicam
os Correios.
Campanha
Há mais de 30 anos, os
empregados dos Correios,
comovidos com as cartinhas
em letrinhas recém-aprendidas ou transformadas em
desenhos coloridos que
chegavam até a empresa,
decidiram tirar esses sonhos
do papel. Nascia aí uma das
campanhas de solidariedade
mais queridas do país: o
Papai Noel dos Correios.
A ação ganhou força,
se espalhou e hoje une a
empresa e a população
em uma grande corrente
de generosidade.
De acordo com os
Correio, somente nos últimos dez anos mais de 6
milhões de cartinhas já
foram atendidas. Nesta
edição, até o momento,
no Brasil, mais de 65 mil
cartas já chegaram.
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Com o fim das restrições, eventos com
grandes públicos retornam a Indaiatuba
Carnaval ainda é incerto na cidade; Prefeitura aguarda orientação do Governo de SP
LUCAS MANTOVANI

DIVULGAÇÃO/ CIRCO PORTUGAL

redacao@maisexpressao.com.br

N

o dia 1º de novembro, o governo de São
Paulo acabou com a
restrição de público e
horário para eventos,
dando um novo gás aos
setores culturais, esportivos e gastronômicos.
Com o fim das restrições, a expectativa é de
que a população volte a
consumir e frequentar
eventos. Especialistas
apontam, no entanto,
que essa recuperação
deve ocorrer de forma
gradual.
Passados quase 600
dias da implantação das
restrições, os bares e
restaurantes da região
começam a retomar o
caixa e a esperança é
de que o faturamento

Circo Portugal estreou em Indaiatuba no último dia 12

alcance os mesmos patamares de 2019, antes
da pandemia. De acordo
com a Associação Brasi-

leira de Bares e Restaurantes, ABRASEL, um
estudo realizado pela
IPC Maps indica que o

potencial de consumo
para o setor de alimentação fora do lar na região
de Campinas é estimado
em R$13,591 bilhões.
“Apesar de uma queda
em comparação com
2019, em cerca de 9,6%,
o número mostra o sinal
de reação do consumidor e do setor”, afirmou
Matheus Mason, presidente da associação.
Para o setor de eventos é esperado que as
partidas esportivas, os
cinemas e teatros voltem
a ter um público maior.
Segundo Marcos Pazzini, responsável pela
IPC Maps, o desafio
será o de tranquilizar as
pessoas em relação a segurança dos ambientes,
“A pandemia trouxe uma
preocupação tão grande
que mesmo com eventos em espaços abertos,

ainda existe ainda essa
desconfiança, o que pode
continuar por mais um
tempo”.
Em Indaiatuba alguns
eventos com maior presença de público estão
programados para acontecer. A cidade recebe durante as próximas
semanas a presença do
Circo Portugal, que estreou no último dia 12, e
promete um espetáculo
inesquecível. Estão marcadas também a inauguração do campo de
futebol do Jd. Paulistano,
a reinauguração da Viber
e do Museu Ferroviário e
a Inauguração do Núcleo
Musical “Narbor Pires
Camargo”.
Carnaval ainda
é incerto
Com a melhora dos
índices de mortes e

internações, várias cidades já começam a
se posicionar sobre a
realização do Carnaval
em 2022. A cidade de
São Paulo, por exemplo, já prepara o evento
e começa a realizar a
venda de ingressos para
o desfile. Pela região,
somente a cidade de
Elias Fausto bateu o
martelo e optou pela não
realização do evento.
Em Indaiatuba a
festividade ainda segue incerta, em nota a
Prefeitura de Indaiatuba disse que “aguarda
aprovação e orientação
do Governo do Estado
de São Paulo para a
realização de eventos
abertos com grande presença de público. Por
isso, não há qualquer
programação definida,
até o momento.”
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Global Training Technology é referência
para cursos de tecnologia em Indaiatuba
O empresário responsável pela empresa é Clayton Malta, que também atua como professor
BÁRBARA GARCIA

redacao@maisexpressao.com.br

C

layton Malta, 32
anos, formado
pela Faculdade de
Tecnologia de Sorocaba
- FATEC, é o empresário
responsável pela Global
Training Technology, que
foi iniciada em 2018.
Hoje, uma escola de
referência, respeitada na
cidade, que oferece cursos completos em Excel,
Power Bi, Informática,
AutoCAD, SolidWorks,
Inventor, MasterCAM,
Desenvolvimento de Aplicativos, Sistemas, Sites,
Marketing Digital, Investimentos na Bolsa de
Valores, entre outros.
Por conta da variedade
de cursos, a escola consegue atender profissionais e
empresas de todas as áreas, que precisem aprender
ou aprimorar seus conhecimentos nessas habilidades específicas.
A Global Training
também é muito procurada por empresas de toda
região, conta Clayton.
“Os empresários querem
seus sistemas, controles

e análise de dados mais
eficientes e seguros. Por
esse motivo, procuram a
escola para treinamentos
de seus colaboradores. Assim, ganham não apenas
na qualidade do serviço,
mas também otimizam o
tempo”, afirma.
Clayton e sua equipe já
realizaram treinamentos e
consultorias para diversas
empresas de grande porte,
como Yanmar, Eletronuclear, Kanjiko, Flabeg
entre outras. Com a experiência e vivência na área,
Clayton modelou cursos
específicos com tudo o
que o colaborador precisa
aprender no cotidiano de
trabalho. “É daí que vem o
sucesso dos cursos, porque
são eficientes e vão direto
ao ponto”, explica ele.
Ao iniciar a pandemia, a escola precisou
ser fechada. Até aquele
momento, toda a estrutura
da escola era presencial.
Então Clayton não teve
outra alternativa a não
ser criar seus modelos
de cursos online, iniciativa que deu muito certo.
“Entrei no mundo digital
do zero, mas consegui,

ARQUIVO PESSOAL

Clayton Malta, CEO da Global TrainingTechnology

venci. Gravei os cursos de
Excel Expert (www.carrochefedoexcel.com.br) e
de AutoCAD Profissional
(www.claytonmalta.com.
br/autocad). Foi nessa época que conheci o Davidson
Lapointe, um haitiano que
se tornou meu parceiro de
negócios e braço direito
em todos os sentidos aqui
na escola”, conta, com
gratidão. “Graças a ele que
atualmente ofereço cursos
na plataforma Hotmart e

consigo chegar a ainda
mais pessoas”.
Quem vê o sucesso da
Global não imagina como
tudo começou. Clayton
começou a trabalhar aos
11 anos, pois desde cedo
queria ter condições de
comprar suas coisas: entregava panfletos, vendia
sorvete, padaria, oficina
mecânica, obras, auxiliar
de calheiro, toda oportunidade que aparecesse.
Com 16 anos, passou

em um projeto chamado
Formare na Mahle Miba,
onde teve um curso técnico com estagiário supervisionado por um ano, e logo
depois foi efetivado. Foi
nessa época que começou
a dar aulas, no mesmo
projeto que participou, e
descobriu essa habilidade
não só com a informática, mas também com a
didática.
Clayton já ministrou
aulas em diversas escolas
da região. Em 2013, foi
trabalhar como professor
do SENAI de Indaiatuba.
“Sempre foi uma referência para mim, por ter
realizado diversos cursos
lá, tinha esse objetivo no
meu coração”, relembra.
Em dezembro de 2018,
se desligou do SENAI devido a um intercâmbio que
realizou na Austrália, e no
período que ficou aguardando a viagem iniciou
as aulas em seu espaço:
era para serem aulas para
quatro alunos, que viraram
60. “Comecei com poucos
equipamentos dentro do
meu quarto, cada aluno
trazia o notebook, e aos
poucos, fui crescendo”.

Atualmente, a Global
Training Technology está
localizada no mesmo prédio da escola de inglês Asset, e oferece uma infinidade de opções: Excel todos
os níveis, Analise de Dados
com Power BI, Microsoft
365, Informática Completa,
AutoCAD, SolidWorks, Inventor, MasterCAM, Corel
Draw, Marketing Digital,
Educação financeira com
Investimento na Bolsa e
muitos outros.
“Acredito que é bastante positivo estarmos
no mesmo local de uma
escola de inglês, pois o
espaço acaba tornando-se
um lugar ainda mais rico,
interessante e oferece ainda mais possibilidades de
aprendizado”, afirma o
professor Clayton Malta.
Acesse www.gtcursos.
com.br e saiba mais ou visite a escola na rua Pedro
Gonçalves, 401, Jardim
Pau Preto, em Indaiatuba.
O telefone para contato
é (19) 9.9406-6468. O
canal do Youtube é “Professor Clayton Malta”
e o Instagram @globaltrainingtechnology e @
claytonmalta

GASTOS PÚBLICOS

Prefeitura recebe parecer favorável das contas públicas de 2018 pelo TCE e Câmara Municipal
A gestão financeira,
orçamentária e patrimonial, referente ao ano
de 2018, da Prefeitura
de Indaiatuba recebeu
parecer favorável pelo
TCE (Tribunal de Contas
do Estado). Após análise
técnica emitida pelo órgão competente a Câmara
Municipal aprovou por
unanimidade os gastos

públicos em sessão realizada no dia 8 de novembro.
Segundo publicado no
parecer TC-4626.989.180 as contas da Prefeitura
de Indaiatuba merecem
aprovação devido ao
cumprimento dos principais índices legais e
constitucionais. “A gestão orçamentária e fi-

nanceira foi equilibrada;
e os principais quesitos
que norteiam esta Corte
na avaliação de contas
municipais foram atendidos”.
O documento registra
a série histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M). “Com
as contas favoráveis dos

anos anteriores; 2017Etc 006869.989.16, 2016
– eTC004391.989.16
e
2 0 1 5
–
TC002167/026/15”.
O TCE ainda ressalta
que o município conquistou uma média geral B+
(muito efetiva) considerando os indicadores
analisados pelo IEGM.
“A administração inves-

tiu na manutenção e desenvolvimento do ensino
o equivalente a 27,67%
da receita. Foi utilizado
a totalidade dos recursos
do Fundeb, atendendo
o que estabelece a Lei
Federal 11.494/07. Na
área da saúde foi aplicado
24,17% da arrecadação
de impostos, o que atende
o artigo 7º da Lei Com-

plementar nº 141/12. As
despesas com pessoal e
reflexos não ultrapassaram o limite máximo fixado pelo artigo 20, inciso
III, letra “b” da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
A dívida de longo prazo
foi reduzida e ocorreram
investimentos da ordem
de 5,81 da RCL (Receita
Corrente Líquida)”.

A12 |CIDADE|

OAB de Indaiatuba terá eleição para
nova gestão no dia 25 de novembro
Todos os advogados inscritos são obrigados a votar; neste ano duas chapas disputarão o comando
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

BÁRBARA GARCIA

rmc@maisexpressao.com.br

E

m todo o estado de São Paulo, a Ordem dos
Advogados do Brasil
(OAB) está organizando eleições para definir
a próxima gestão, com
mandato de três anos,
contados entre 2022 até
2024. Duas chapas concorrem à eleição: uma
que tenta a reeleição,
com a atual presidente
Drª Viviane Matavelli, e
outra da oposição, liderada pela Drª Talita Patzi.
O pleito ocorrerá em
25 de novembro, das 9 às
17h. O voto é obrigatório
para todos os advogados
inscritos na OAB e com
as anuidades em dia,
mesmo aqueles acima
dos 70 anos. Quem não
votar está sujeito à multa
de 20% a mais no valor
da anuidade.
A Comissão Eleitoral
da OAB publicará os
locais de votação através
dos canais de comunicação da instituição pelo
menos até dez dias antes
da eleição. Os candidatos devem preencher
as seguintes condições
de elegibilidade: estar
inscrito na Seccional,
em efetivo exercício há
pelo menos três anos,
para o cargo de Conselheiro Seccional e das
Subseções, e para os
demais cargos, deve ter
acumulado ao menos
cinco anos de atuação.
Na subseção de Indaiatuba, serão escolhi-

A atual presidente da OAB Viviane Matavelli

dos os ocupantes para os
seguintes cargos: Presidente, Vice-presidente,
Secretário (a) Geral, Secretário (a) Geral Adjunto (a) e Tesoureiro
(a). São reservadas ainda, 50% das vagas para
cada gênero, e 30% para
advogados que se autodeclararem como negros
(as), ou pardos (as).
Não é permitida a candidatura de pessoas que
ocupem cargos públicos,
mesmo que compatíveis
com a advocacia.
Chapa que
concorre à reeleição
Na chapa da situação, que concorre à reeleição, os candidatos
são Viviane Matavelli
como presidente, Carlos Rogério Berti como
vice-presidente, Ricardo Buenos Reis como
secretário geral, Nice
Souza, como secretária
adjunta e Marquinhos
Silva, como tesoureiro.
As principais propostas da chapa são manter

formas de união de classe
através da atuação da
OAB; após a instalação
de mais duas varas cíveis
na comarca de Indaiatuba, especializar uma
delas como Vara de Família e Sucessões; manter o acompanhamento
e cobrança aos cartórios
e magistrados a fim de
combater a lentidão no
andamento dos processos; continuar reivindicando junto à prefeitura a
doação/ concessão de um
terreno para a construção
de uma sede própria; finalização do website da
Subseção de Indaiatuba;
Criação de novas comissões temáticas, como
Direito Digital e Direito
Processual Civil, além de
fortalecer as comissões já
existentes; manutenção e
ampliação dos cursos e
palestras realizados, com
foco em trazer atualizações sobre a prática do
Direito; combate diário
ao desrespeito às prerrogativas dos profissionais;
reforma do auditório,

A advogada Talita Patzi, candidata de oposição

com substituição do equipamento audiovisual;
ampliação do Escritório
Compartilhado, com a
criação de uma nova sala
de reuniões; reativação
do projeto “OAB vai à
escola”; continuidade
do plantão semanal com
pelo menos um Diretor
para atendimento aos colegas; busca de parceria
com empresas locais com
o objetivo de melhorar
a Advocacia; melhorias
das salas de apoio; maior
participação da Advocacia nos Conselhos Municipais; Criação do Banco
de Currículo, um projeto
em parceria com as faculdades de Direito, com o
fim de fomentar a melhor
formação, busca e contratação de estagiários(as)
e advogados(as), pelos
escritórios da cidade.
Chapa da oposição
Na segunda chapa
que disputa a eleição,
temos Talita Patzi concorrendo para presidente, Erick Regis como

vice-presidente, Adilson
Lima como secretário
geral, Tiago Bertaci
como secretário adjunto
e Soyane Domingues
como tesoureira.
Uma das principais
propostas da oposição,
que resumi seu lema
como “Valorização e
Prerrogativas”, é deixar
a porta da OAB aberta,
à disposição dos advogados, já que hoje ela
se mantém fechada com
cadeados. Outras propostas são desenvolver
projetos em faculdades e
escolas; o fim da reeleição, pois acreditam que
a alternância de poder
é saudável; promover
intenso trabalho na defesa das prerrogativas
profissionais; valorizar a
profissão, pois acreditam
que não há cidadania
sem advocacia fortalecida; disponibilização
de atendimento semanal
com a Diretoria, valorizando a troca de experiências; desenvolver
projetos para visitar os

formandos das faculdades de Direito e ainda
palestras para alunos de
Ensino Médio; fomentar
um programa de parceria
entre advogados de áreas
diversas, incentivando
o networking jurídico;
mutirão de assistência
jurídica em localidades
com população em situação de vulnerabilidade;
reformulação do site e
Instagram da OAB local; adesão ao programa
“Caminho das Rosas”,
que busca enfrentar a
violência contra as mulheres na cidade; continuar a desenvolver projetos de apoio esportivo
aos advogados, proporcionando experiências
de lazer e bem estar;
buscar a valorização da
Subseção de Indaiatuba junto a Seccional;
buscar alternativas de
estacionamento próximo
ao fórum com convênios
para os advogados; buscar parcerias que possam
oferecer descontos aos
profissionais.
A eleição
em São Paulo
A Seccional da OAB
da cidade de São Paulo é
a maior do país, com cerca de 300 mil advogados
inscritos. Para a eleição
do dia 25, concorrem
cinco chapas, uma delas
tentando à reeleição. Os
cinco candidatos à presidente são: Alfredo Scaff
Filho, Dora Cavalcanti,
Caio Augusto Silva dos
Santos – o atual presidente -, Patrícia Vanzolini e
Mário de Oliveira Filho.
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Gabriel Giovannini, de Indaiatuba, ganha
o bicampeonato Brasileiro de Downhill
Competição de ciclismo foi disputada na cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul
DA REDAÇÃO

esportes@maisexpressao.com.br

M

ais
uma
vez o piloto de BMX,
Gabriel
Giovannini, levou o nome de
Indaiatuba ao lugar
mais alto do pódio.
Ele garantiu o bi do
Campeonato
Brasileiro de Downhill
2021,
competição
disputada entre a
sexta-feira e o último domingo (de 12 a
13), no município de
Carlos Barbosa, no
Rio Grande do Sul.
O ciclista de Indaiatuba venceu na
categoria Elite, a
principal da etapa.
Giovannini dominou
a competição, desde
os treinos até as provas qualificatórias,
cravando a melhor
marca da pista com
1:46:756, confirmando o seu favoritismo
com bicampeonato
da competição.
Essa é a segunda
vez que o piloto vence a prova, que ocorre em etapa única e
reúne os melhores
atletas do Brasil em
diversas categorias.
A primeira conquista
do competidor de Indaiatuba foi em 2019,
pela primeira vez na
carreira, na edição
realizada em Mairiporã/SP.
Em 2020, por conta da pandemia, a
prova não foi realizada, por isso Gio-

vaninni era o atual
campeão nacional.
“Como de costume, o campeonato
nacional é sempre
muito
disputado,
pois todos querem
ter o privilégio de
carregar a nossa bandeira no peito”, ressalta o piloto. “Estou
muito feliz com mais
essa conquista. O vice-campeonato no
Panamericano ficou
com um ‘gosto amargo’, pois estava muito
bem, e um tombo me
tirou do lugar mais
alto. Mas, agora consegui deixar o meu
melhor dentro da
pista e garantir mais
essa. Muito obrigado
a todos meus patrocinadores e aos que
torcem por mim.”
Além de bicampeão brasileiro, Giovannini tem em seu
currículo vitorioso
o tri da Copa América 4 X (2018, 2019,
2021), o título da
Descidas das Escadas de Santos (2018)
e o vice do Panamericano (2021).
Futuro
Agora, com mais
essa conquista, o piloto de Indaiatuba
inicia os preparativos para a disputa
das competições em
2022.
“Gostaria de
agradecer a todos
que estiveram comigo em 2021, que me

RENAN GOVERNATORI

Gabriel Giovannini diz que está feliz, pois tinha o vice-campeonato no Pan atravessado na garganta

apoiaram e acreditaram no meu trabalho. O futuro guarda muito esforço da
minha parte para
manter-me no topo
do pódio, em todas
as competições que
pretendo disputar”,
planeja o atleta.
Giovannini conta com o apoio da
Prefeitura de Indaiatuba, por meio da
ACBI
(Associação
de Ciclismo e BMX
de Indaiatuba), 4Fun
Bike Center, Gantech Gancheiras, IMS
Race Wear, Maxxis/
Calypso, RSD Bike,
meias Young e Vip
Indaiá.
ACERVO DO EC PRIMAVERA

Memórias do
Gabriel Giovannini conquistou, pela segunda vez
E.C. Primavera
consecutiva, o Campeonato Brasileiro de Downhill

A imagem histórica é de 1958, quando o Esporte Clube Primavera disputou seu terceiro campeonato profissional, a terceira
divisão do Campeonato Paulista. No grupo D, o time indaiatubano enfrentou a Saltense, Guarani Saltense, Capivariano, União
de Porto Feliz, Portofelicense, Sorocabana de Itu e Sorocabana de Mairinque. O clube conquistou, naquele ano, seis vitórias,
três empates e cinco derrotas.
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Saiba como proteger sua empresa
em tempos de crise pandêmica
Em tempos dificeis para a economia, algumas medidas podem minimizar os riscos e os possíveis danos

S

e há algo que todos
aprendemos com a
pandemia foi não subestimar os tempos difíceis,
acreditar que eles virão e
que é nosso dever saber se
preparar. A pandemia foi a
grande puxada de tapete na
vida do empreendedor.
É verdade que muitos
cresceram, mas infelizmente, essa não foi a realidade
da grande maioria. Muitas empresas quebraram e
outras sofreram bastante
com a pandemia. No fim,
a pergunta que fica é: o que
fazer? O que eu poderia ter
feito de forma diferente?
Por mais que não seja
muito consolador, a verdade
é que há, sim, muito o que
poderia ter sido feito para
evitar todo o impacto na
empresa.
Confira as principais
formas de proteger a empresa em tempos de crise.
1 - Antecipar os cenários de crise: A primeira
coisa a se fazer para proteger
a empresa é simplesmente
se antecipar aos cenários de
crise. Muitos empreendedores não se preparam para
situações de dificuldade
unicamente porque cenários
assim não são possíveis

REPRODUÇÃO

A pandemia foi a grande puxada de tapete na vida do empreendedor uma vez que
muitos não se preparam para situações de dificuldade

na cabeça deles. São os
empreendedores que estão
sempre contando com o fato
de que tudo dará certo e sua
empresa crescerá sem muito
esforço. Por isso, aprender a
conceber cenários de dificuldade é importate. Por isso,
crie “planos B” para o caso
de ficar sem fornecedor, simule o que fazer caso perca
o seu principal funcionário,
e assim por diante. Uma
boa empresa está sempre
preparada para cenários de
dificuldade e nunca está o
tempo inteiro “contando
com a sorte”.
2 - Tenha uma reserva
de emergência: O segundo
passo importante para pro-

teger a empresa em cenários
de crise é investir em uma
reserva de emergência, que
nada mais é que um capital alocado para manter o
funcionamento da empresa
durante momentos de forte queda no faturamento.
Pense nos meses iniciais da
pandemia, em que muitos
comércios foram impedidos de abrir. A reserva de
emergência poderia manter
a empresa rodando, pagando funcionários e outras
demandas, mesmo durante
o período de fechamento.
Mas, como construir uma
reserva de emergência? A
ideia é simples: basta guardar um capital suficiente
para manter os gastos prin-

cipais da sua empresa (as
despesas fixas) por pelo
menos um ano. Esse capital
pode ser alocado em uma
poupança ou até mesmo em
um investimento de renda
fixa. O importante é que a
reserva de emergência da
sua empresa esteja em um
lugar disponível para quando você precisar.
3 - Revise suas contas
e despesas regularmente:
Pode ter certeza, a última
coisa que um empreendedor
quer é atravessar uma crise
sem que as contas da sua
empresa estejam controladas e em dia. É aqui que
entra a grande realidade da
pandemia: grande parte das

empresas que acabaram,
tiveram esse fim porque já
estavam em maus lençóis
financeiros. São empresas
que há bastante tempo já
tentavam equilibrar caixa
sem o menor sucesso. Ou
seja, a pandemia foi somente
o golpe final de um processo
que já havia iniciado muito
antes. Por outro lado, as empresas que mais cresceram
foram aquelas que tinham
um bom caixa e conseguiram investir em expansão
e em novos caminhos. Por
isso, revise as contas e despesas da sua empresa regularmente.
4 - Trabalhe o crédito
da empresa: Essa é uma
das principais dicas para
ajudar em qualquer situação que a empresa precise
de caixa para implementar
mudanças, como explorar
uma nova área, lançar novos
produtos, implementar um
novo serviço, e assim por
diante. Mudanças assim,
com certeza demandam dinheiro e investimento. Logo,
se a empresa precisar mudar
de rota para sobreviver, mas
não tiver capital para investir, ela certamente morrerá.
Por essa razão, trabalhe o
crédito da empresa cons-

tantemente. Faça revisões,
solicite novos valores, novas
modalidades de crédito, e
assim por diante.
5 - Esteja atento ao
plano de negócio: Atenção
ao plano de negócios da
empresa. Saber que a empresa está crescendo e caminhando em direção a novos
desafios é a melhor forma
de se proteger de qualquer
crise. Uma empresa em
constante expansão é capaz
de se adaptar mais rápido
às novas realidades e assim
atender demandas inéditas
do mercado. Empresas assim conseguem sobreviver
a desafios, diferentemente
de empresas estagnadas e
alheias ao que ocorre no
mercado.

Autor
Percival Nogueira de
Matos, Contador e Advogado, especialista em
Direito Tributário, Holding
e Planejamento Societário,
Pós-Graduado em Direito
do Trabalho e Processual do
Trabalho, sócio do escritório
Percival Nogueira Sociedade Individual de Advocacia
e do escritório contábil Harmonia Contabilidade; Master Practitioner; Personal e
Professional Coach.

EMPREGO

Pat atende mais de 65 mil pessoas nos últimos dez meses
O PAT (Posto de
Atendimento ao Trabalhador de Indaiatuba)
de Indaiatuba divulgou
o balanço dos últimos
dezes meses.
De acordo com os
dados, 65.251 candidatos entraram em contato com o PAT nos dez
meses, deste montante
25.677 pessoas já possuíam registro no serviço.
Referente à orientação

para emissão de Carteira de Trabalho Digital,
orientação e emissão de
requerimento para Seguro Desemprego foram
registrados 2.035 atendimentos.
Apenas em outubro
deste ano, o PAT contabilizou 6.460 pessoas no
atendimento geral, sendo
1.753 candidatos para as
198 vagas de empregos
oferecidas. O PAT ainda

divulgou que 160 candidatos buscaram o atendimento pela primeira vez.
As pessoas que tiverem interesse em realizar
a emissão da carteira
de trabalho devem fazer o pedido pelo link:
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/trabalhador/
carteira-de-trabalho ou
baixar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital

disponível para Android
e IOS, o Pat pode apenas orientar sobre este
serviço. Referente ao
seguro desemprego quem
estiver com a Carteira de
Trabalho Digital ativa
consegue fazer o seguro
desemprego de maneira
On-line.
O serviço é uma parceria da CERT (Coordenadoria de Empreendedorismo, Renda e

Trabalho do Governo do
Estado de São Paulo) e a
Prefeitura Municipal de
Indaiatuba, viabilizado
pela Secretaria Municipal de Governo. O Posto
desenvolve uma série de
serviços através do Sistema Público de Emprego
- CERT/SINE, que são
totalmente gratuitos e
visam apoiar e facilitar
a vida do trabalhador,
melhorar suas condições

de acesso, permanência
ou retorno ao mercado de
trabalho.
Em Indaiatuba, o PAT
funciona no Ponto Cidadão, localizado na rua
Vinte e Quatro de Maio,
nº 1.670. O horário de
atendimento é das 7h
às 15h45. Orientações
podem ser realizadas pelos telefones: (19) 38169249, (19) 3816-9248 ou
(19) 3816-9252.
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Guarda Civil recaptura homens que eram
procurados pela Justiça de dois Estados
Ambos foram localizados com a ajuda do monitoramento do Centro de Operações e Inteligência
EDUARDO TURATTI/GCI

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

A

Guarda Civil
de Indaiatuba
recapturou dois
procurados da Justiça que
estavam transitando pelo
município. Um deles era
procurado pela Justiça do
Maranhão e outro pela
Justiça Mineira.
A primeira recaptura
aconteceu no último dia
11, no Jardim Oliveira
Camargo. A equipe da
viatura 112 realizava o

Tecnologia do COI auxiliou na recaptura dos procurados

patrulhamento preventivo do bairro, quando
o COI (Centro de Operações e Inteligência)
informou a equipe sobre um veículo Gol, que
transitava no bairro com
um possível procurado
da Justiça do Estado do
Maranhão.
A equipe logrou êxito
na localização do veículo e abordagem do
suspeito na Rua Yoriko
Gonçalves. Ao consultar
sua situação criminal no
BNMP (Banco Nacional
de Mandados de Prisão),

os agentes constataram
a procura e o homem
foi preso e apresentado
na Delegacia de Polícia,
onde ficou à disposição
do poder judiciário.
Outra prisão aconteceu nesta segunda-feira (15). Um homem de
36 anos, foi preso pelas equipes da Guarda
quando recebeu do COI
a informação que um
homem, procurado pela
Justiça de Minas Gerais,
estava transitando com
seu veículo, um Celta, no
município.

O carro passou por
uma área monitorada
pelo COI, que imediatamente informou as viaturas sobre da localização
do veículo. A equipe da
viatura 112, com o apoio
das viaturas 047, 088,
098, 101, 121 e 126 logrou êxito na abordagem
do veículo e na captura
do procurado na Avenida Presidente Vargas,
na Vila Homero. Ele foi
apresentado na Delegacia
de Polícia, onde permaneceu a disposição do
poder judiciário.

INVESTIGAÇÃO
Detidas duas mulheres acusadas de
furtarem estabelecimento no centro

FURTO
Ação conjunta recupera motocicleta na
Rodovia Santos Dumont sentido Salto

Duas mulheres foram
detidas na noite do último dia 11, pela Guarda Civil de Indaiatuba,
após furtarem uma loja
no centro da cidade.
A equipe da viatura
106 realizava o patrulhamento preventivo do
Bairro Brigadeiro Faria Lima, quando duas
mulheres chamaram a
atenção da equipe.

Uma moto furtada no
último dia 8 de novembro foi recuperada pela
Guarda Civil e Polícia
Militar, após o veículo passar por uma área
monitorada pelo COI
(Centro de Operações e
Inteligência).
Imediatamente as
viaturas foram informadas sobre a moto em
trânsito e lograram êxito

Ao notarem os agentes se aproximando as
suspeitas saíram correndo, o que levou os
guardas a acompanhá-las e abordá-las. Na
sacola que uma delas
carregava os agentes
encontram um par de
chinelos, que ela confessou serem furtados.
Em um local indicado
pela mulher, os agen-

tes encontraram mais
oito pares de chinelos
escondidos, avaliados
em R$532,00.
Diante dos fatos as
mulheres foram conduzidas até a Delegacia de
Polícia e apresentadas
ao delegado de plantão.
Os produtos recuperados pela Guarda Civil
foram devolvidos para
a vítima.

em localiza-la na Rodovia Santos Dumont
no sentido Salto. Os
indivíduos não respeitaram os sinais luminosos
e sonoros de parada
emanados pelas equipes
da Guarda Civil o que
deu início a um breve
acompanhamento. Eles
saíram da Rodovia Santos Dumont no Bairro
Caldeira e acessaram

a Avenida Engenheiro
Fábio Roberto Barnabé,
onde finalmente foram
abordados por equipes
da Guarda Civil e da
Polícia Militar.
A dupla foi conduzida até a Delegacia de
Polícia, onde a ocorrência foi apresentada ao
delegado. A motocicleta
recuperada foi devolvida para o proprietário.

FLAGRANTE

Motorista é pego no Jd São Francisco sob a acusação de estar alcoolizado
Mais um caso de
embriaguez ao volante
foi registrado em Indaiatuba. Desta vez um
homem de 39 anos foi
detido na noite de se-

gunda-feira (15), no
Jardim São Francisco.
A equipe da viatura 113
realizava o patrulhamento preventivo do
bairro, quando foram

acionados por uma pessoa que relatou que um
acidente de trânsito na
Rua Álvaro dos Santos.
No local, um dos
motoristas estava em

visível estado de embriaguez. Com a voz
pastosa, olhos vermelhos e odor etílico, o
motorista não conseguiu
contar sua versão dos

fatos. Ao ser informado
que seria conduzido até
a Delegacia de Polícia
o homem ficou agressivo. Ele foi contido e
detido, conduzido até o

IML onde realizou um
teste de alcoolemia e
depois até a Delegacia
de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada
ao delegado de plantão.
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ARTIGO

Eleições na Ordem dos Advogados do Brasil

V

ivemos rico período de rejeição
ao machismo,
mas a OAB/SP nunca teve
uma mulher como presidente. para ser coerente
com tudo que defendo,
votarei na advogada Patrícia Vanzolini.
Alguém colocou na
internet filmete do comício promovido em favor
da reeleição do Dr. Caio
Augusto Silva dos Santos, presidente da seção
paulista da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Sou detentor da inscrição nº 13.050 deferida
em 8 de maio de 1962. O
registro provisório data
de 4 de abril de 1961. Fui
solicitador acadêmico.
Estive afastado da OAB
entre março de 1983 e
março de 2002, para exercer os cargos de Secretário
do Trabalho do Estado de
São Paulo, de Ministro do
Trabalho e de Ministro
do Tribunal Superior do
Trabalho. Voltei à advocacia após me aposentar
e cumprir o período legal

de quarentena. Tenho,
portanto, condições e o
direito de me manifestar
sobre a Ordem, com o propósito de contribuir para a
recuperação do prestígio
perdido.
O maior partido político nacional é a Ordem
dos Advogados do Brasil.
No Estado de São Paulo
congrega 318.611 afiliados, distribuídos em 239
subseções. No Brasil o
número ultrapassa a um
milhão e cresce à razão
de 20% ao ano. Cerca de
2/3 dos advogados, ou
60%, são profissionais
liberais. Atuam com autonomia. Os escritórios
de advocacia associam
ou empregam 27%. São
servidores públicos cerca
de 6% e 4% integram
departamentos jurídicos
de empresas. Os dados
recolhidos pelo instituto
de pesquisa DataFolha
podem ser inexatos, mas
dão ideia bastante próxima
da realidade.
Nenhum outro partido a ela se assemelha

em quantidade de inscritos, com a diferença, porém, de que nos partidos,
sindicatos e associações
religiosas, a afiliação é
voluntária pois prevalece
o princípio da liberdade
de associação, inscrito
no Art. 5º, XVII, da Lei
Fundamental. Ao advogado, todavia, é impossível
exercer a profissão sem
registro na OAB, a quem a
lei assegura a prerrogativa
de cobrar uma espécie
de Imposto Sindical ou
Contribuição Obrigatória. Destarte, guardadas
as diferenças, a Ordem é
um grande partido ou sindicato profissional, com
afiliados compulsórios.
A proliferação de faculdades trouxe como
resultado a inflação do
número de advogados; a
inflação provocou o aviltamento da profissão, refletido na desvalorização do
trabalho e dos honorários.
A concorrência é feroz
e à base da redução dos
preços. Por outro lado,
temos o eterno problema

da morosidade, sobre a
qual dizia Rui Barbosa, na
célebre e pouco lembrada
Oração aos Moços: “Nada
se leva menos em conta,
na judicatura, a uma boa-fé de ofício que o vezo de
tardança nos despachos e
sentenças”.
A morosidade vem à
memória estimulada pela
PEC dos Precatórios, ou
PEC do Calote. Em defesa
dos credores humilhados
não se ouve uma só voz
fora da imprensa livre e
de deputados e senadores
respeitadores do mandato popular. O Art. 100
da Constituição de 1988
teve a redação original
violentada por sucessivas
emendas, para favorecer
os cofres público e, por tabela, alimentar balcões de
negócios. Multiplicam-se
os escritórios especializados na compra a preços
vis dos títulos de dívidas
judiciais das Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distritais e Municipais.
Basta pesquisar a internet.
É supérfluo registrar

que o Brasil enfrenta crise
política, jurídica, econômica, sanitária e cultural
sem precedentes. Crise
herdada do regime militar
e que se aprofundou desde
1988. Um dos reflexos
da crise consiste no descrédito da Constituição,
submetida a intermináveis
remendos, cujos resultados são conhecidos. Vivemos, como no caso dos
precatórios, ao remendo
dos remendos, com o objetivo de lograr indefesos
credores.
Diante de tudo, a Ordem dos Advogados do
Brasil se conserva em obsequioso silêncio. Veja-se
o caso dos moradores de
rua, encontrados em quantidade na Praça da Sé, na
Praça Clóvis, no Pátio do
Colégio, nas avenidas, sob
pontes e viadutos. O que
faz a OAB, de objetivo,
para lhes assegurar “a cidadania e a dignidade da pessoa humana”, fundamentos
do Estado democrático de
direito (Art. 1º, II e III).
A rigor, nem os advo-

gados a OAB prestigia,
pois aceita a proliferação
de cursos de baixa qualidade e não zela pelo mercado
de trabalho. Temos hoje a
classe dos “audiencistas”,
neologismo criado no interior da profissão, pagos
à razão de R$ 35,00 por
audiência.
Em princípio sou contra a reeleição, salvo quando inscrita uma única chapa. Não é o caso do pleito
que se avizinha. Vivemos
rico período de rejeição
ao machismo e às discriminações. A OAB de São
Paulo nunca teve representante do sexo feminino na
presidência. Não, porém,
por falta de mulheres qualificadas para o cargo. Nas
atuais circunstâncias, para
ser coerente com tudo que
defendo, votarei na advogada Patrícia Vanzolini.
Artigo escrito por Almir
Pazzianotto Pinto.
Advogado e foi Ministro
do Trabalho e presidente
do Tribunal Superior do
Trabalho
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Saúde: A importância de beber
água e as suas diferenças
A água Ibirá possui composição diferenciada que proporciona diversos benefícios para o corpo

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

H

á muitas maneiras de manter
a saúde em dia
como praticar atividades
físicas e ter uma alimentação saudável, mas, sem
dúvidas, beber água é a
principal delas. Afinal
a água oferece diversos
benefícios para a saúde,
uma vez, que é essencial
para várias funções do
corpo.
A água é o principal
componente das nossas
células e está presente
nas reações químicas,
respiração, circulação,
funcionamento dos rins,
digestão, sistemas de defesa, entre outros. Além
disso, ajuda a manter a
pele e cabelos saudáveis,
regula o intestino, desintoxica o corpo, regula a
temperatura do corpo,

absorve e transporta os
nutrientes, entre outros
benefícios.
Por esses e muitos outros motivos que a água
deve ser consumida todos
os dias, porém a água
assim como quaisquer
outros produtos possui
diferenças. Entre elas a
composição química. No
Brasil há mais de 1200
fontes de águas minerais
de aquíferos, segundo
a Agência Nacional de
Mineração (ANM). Cada
uma delas garante características específicas
para a água que gera
como temperatura, pH,
concentração de gases
(como o carbônico, da
água com gás) e condutividade elétrica. E são
essas diferenças que irão
ditar se a água irá apenas
hidratar o corpo ou se
também irá beneficiar a
saúde do corpo.

JME

A água Ibirá possui um pH levemente alcalino que ajuda
o corpo a chegar em um equilíbrio fisiológico

Água Ibirá
Beber água já trará
diversos benefícios, mas
consumir a água Ibirá
é ter um crédito a mais
com sua saúde, pois ela,
diferente de outras águas
minerais, irá proporcionar
diversos benefícios que
irão atuar diretamente no

funcionamento do corpo.
Proveniente das fontes
da cidade de Ibirá, no interior paulista, ela é conhecida pelo alto nível de pH,
o que a torna mais alcalina
em relação as outras águas.
O mineral Vanadio
presente na formula é um
elemento antioxidante, e

também acelera cicatrizações, auxilia no controle
da diabetes, colesterol e
anemias, além de ajudar
no fortalecimento de ossos
e dentes.
Além do Vanadio, a
água ainda conta com Carbonatos e Bicarbonatos,
que tem a função digestiva
no organismo. O flúor faz
a manutenção adequada
do sistema ósseo, evitando assim a osteoporose
e fortalecendo os dentes,
enquanto que os sulfatos
possibilita uma melhor
absorção de cálcios.
“A água Ibirá proporciona minerais e vitaminas
que são extremamente
indicados para diversos
tratamentos de doenças
como cardiovasculares,
infecção, gastrite, ulcera,
entre outros. Além disso,
é um antioxidante e desintoxicante natural que ajuda
a equilibrar as funções

orgânicas”, enfatiza a recepcionista e estudante de
biomedicina, Sarah Sousa.
Segundo ela, a água
pode ser consumida por
qualquer pessoa, de qualquer idade e até mesmo
por animais domésticos.
“A água Ibirá faz toda diferença quando o assunto é
saúde, pois além de ajudar
a controlar doenças, ela
também atua na prevenção. Isso tudo porque a
água Ibirá possui uma
composição química que
é considerada medicinal”,
disse Sarah.
Quer experimentar
ter uma vida mais saudável?
Adquira a água Ibirá
na Aquamarine, também
conhecida como Ibirá
distribuidora, localizada
na Avenida Conceição,
215, Vila Castelo Branco. Para mais informações (19) 3016-9875.
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Ministério da Saúde anuncia dose
de reforço para maiores de 18 anos
A recomendação vale inclusive para os vacinados com o imunizante da Janssen
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

LUCAS MANTOVANI

redacao@maisexpressao.com.br

N

esta terça-feira
(16) o Ministério da Saúde
anunciou mudanças importantes no Programa
Nacional de Imunização (PNI), estendendo
a dose de reforço para
todos os adultos com
mais de 18 anos. A recomendação vale inclusive
para os vacinados com o
imunizante da Janssen,
originalmente aplicado
em dose única.
Além de expandir o
público, o órgão reduziu
o tempo de intervalo
mínimo de aplicação
para cinco meses, até
o momento a recomendação era de 6 meses.
Com isso, a expectativa

Em Indaiatuba, 21.205 pessoas já receberam a dose de reforço

é vacinar 103 milhões
de pessoas até o final
de maio de 2022. Atualmente, somente os
idosos com mais de 60
anos, imunossuprimidas
e profissionais de saúde
estavam recebendo a
terceira dose de reforço,
A medida é defendida por muitos especialistas na área, que
temem o avanço de novas variantes. Segundo
levantamento realizado
pelo estatístico Rafael
Izbicki, professor da
Universidade Federal
de São Carlos, os efeitos positivos da dose
adicional já podem ser
sentidos. No estudo,
Rafael Izbicki constatou
que a idade média de
internados na cidade do
Rio de Janeiro caiu de

69 para 59, diminuindo também o número
de hospitalizações em
função do coronavírus
para quem tem mais de
75 anos.
Em Indaiatuba, segundo a Secretaria de
Saúde, até esta quinta-feira (18), 21.205
pessoas já receberam a
dose de reforço.
Ainda de acordo com
dados da pasta, o município não registra mortes
relacionadas a Covid-19
há 9 dias. No total, 20
pessoas estão internadas
com síndromes respiratórias, 3 delas têm resultados positivos para
a doença. Do total de
internados, 11 estão em
leitos clínicos e 9 em
unidades de tratamento
intensivo.

ESTUDO

Indaiatuba é destaque com projeto de rastreamento de DNA de HPV
Um estudo inédito
publicado no início do
mês de novembro, pela
revista do Reino Unido, The Lancet Regional
Health – Americas, uma
das maiores do mundo no
segmento médico, indica
a alta cobertura do teste
de DNA-HPV no rastreamento do câncer do colo
do útero com a detecção
imediata da doença ainda
em estágio inicial, antecipando o diagnóstico em
10 anos.
O procedimento foi

testado em Indaiatuba
por pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e do Hospital da Mulher “Prof. Dr.
José Aristodemo Pinotti”
(Caism) da Unicamp,
com o apoio da Roche
Diagnostics. O teste de
HPV tem capacidade
para substituir em larga
escala e maior eficácia,
o exame de Papanicolaou
(exame citológico) mais
comumente utilizado no
Brasil.
A pesquisa teve como

objetivo central, organizar o rastreamento do
câncer do colo do útero
em um grande conjunto populacional. Para
tanto, os pesquisadores
compararam os resultados de 16.384 testes de
DNA-HPV realizados em
Indaiatuba com outros
20.284 testes citológicos,
realizados no período de
2014 a 2020, por mulheres na faixa dos 25 a 64
anos de idade, residentes
no município.
Após 30 meses de

atividade em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, o programa com teste de HPV
demonstrou cobertura
populacional superior
a 80%, conformidade
dos testes, de acordo
com a faixa de idade de
99,25% em comparação
à obtida pelo programa
citológico (78,0%). Dos
21 casos de câncer de
colo identificados pelo
programa, em mulheres
com idade média de 39,6
anos, 67% destes encon-

travam-se em estágio
inicial, em comparação
com 12 casos de câncer
de colo, detectados pela
triagem citológica, com
idade média de 49,3 anos,
e apenas um caso em estágio inicial.
Para o médico ginecologista e vice-prefeito
de Indaiatuba, Dr. Túlio
Tomass do Couto (SOLIDARIEDADE), daqui a
dez anos, a expectativa é
de que não ocorram mais
casos de câncer de colo
uterino na cidade. “Nosso

objetivo foi realmente
inaugurar uma política
pública completa e consistente para erradicar o
câncer de colo de útero,
que é uma doença 100%
evitável. Tenho certeza
de que esses dados serão
úteis, a partir de hoje já,
para muitos outros gestores de saúde interessados
em salvar vidas e em
utilizar da maneira mais
adequada os recursos
disponíveis para a saúde,
com responsabilidade e
coragem”, afirmou Túlio.
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Vencedores do 3º Femusin serão
conhecidos no dia 23 de novembro
Votação ocorre até domingo (21); os vencedores serão divulgados na próxima terça-feira (23)
DIVULGAÇÃO/RIC-PMI

DA REDAÇÃO

redação@maisexpressao.com.br

O

3º Festival de
Música Instrumental de Indaiatuba (Femusin) divulgou o nome dos nove
artistas
selecionados
para a etapa final do concurso. São eles: Gaudiê
Otero (Coletivo Popular), Gleysser de Menezes Dores, Guilherme de
Oliveira Sander, Geilson
Brito, Paulo César Melli
de Souza (todos no Solo
Erudito), Marina Nunes
da Costa Ferreira, Gustavo Henrique Portes de
Almeida, Brenda Vieira
Volpi e Lucca Di Pietro
Machado Souza (todos
no Solo Popular).
As apresentações dos
finalistas estão disponíveis à população no
portal Cultura Online
(www.indaiatuba.sp.
gov.br/cultura-online/),
e os internautas poderão
escolher seus preferidos,

A Comissão Julgadora será formada por três profissionais ligados à música

até domingo (21), sendo
que cada internauta poderá registrar um voto
por IP (endereço eletrônico) para cada participante. Os três finalistas
mais votados receberão
três, dois e um ponto
respectivamente, que serão acrescidos à média

da pontuação oferecida
pela Comissão Julgadora. Os vencedores serão
divulgados no dia 23.
A 3ª edição do Femusin é promovida pela
Prefeitura de Indaiatuba,
por meio da Secretaria
de Cultura.
Nesta terceira edição

do Femusin, Melhor
Coletivo Erudito e Melhor Coletivo Popular
levam R$ 4 mil cada,
Melhor Solo Erudito e
Melhor Solo Popular
garantem R$ 2 mil cada,
e o Melhor Destaque
Geral será premiado
com R$ 1 mil.

Comissão
julgadora
A Comissão Julgadora será formada por
três profissionais ligados à música, que darão seus votos de zero a
dez. O resultado oficial
com os vencedores será
divulgado a partir das

10h do dia 23 de novembro no portal Cultura Online e nos canais
de comunicação oficiais
da Prefeitura de Indaiatuba.
Os jurados do 3º Femusin são Gustavo Mazon, Samuel Cartes e
Gustavo Villas Boas.
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Nossa cliente e amiga Dra. Lenora Panzetti e seu
esposo Fábio Panzetti, na premiação do 15° Frutos
de Indaiá. Parabéns e muito obrigada pela parceria!!
Janete Rodrigues nossa cliente e parceira, no
salão do Thi Felix Hair, com uma make de arrasar
by Katia Pachelli, marque seu horário e fique ainda
mais linda você também!! Fone 19 99185-1414!

A Cliente Cristiane, da Ferro e Cia completou o seu
cartão fidelidade e ganhou uma bandeja de ovos na
Carlos Ovos distribuidora de Ovos, que fica na Av.
Conceição, 1316,Vila Maria Helena!!

No dia 12 de novembro, nossa cliente e amiga
Katia Precoma apagou as velinhas, nós aqui do
Mais Expressão, desejamos Parabéns e muitas
felicidades, saúde, que Deus abençoe e ilumine
sempre seus caminhos!!

Miriam e Sonia Mazzetto com a Equipe Top da Z10 Imóveis, na premiação
do 15° Frutos de Indaiá que aconteceu no dia 06 de novembro. Parabéns
e obrigada pela parceria!!

Natal é tempo de realizar sonhos. Inspirado
nessa premissa, o Polo Shopping Indaiatuba
preparou a campanha de final de ano “Sonhos
de Natal”, que acontece de 13 de novembro a
03 de janeiro de 2022. A programação conta
com uma decoração especial e interativa, além
da Promoção de Natal com sorteio de prêmios,
descontos na Black Weekend e uma agenda de
atividades culturais gratuitas, incluindo jazz e
sapateado. Na foto Andrea Fernandes, Gerente
de Marketing do Polo Shopping Indaiatuba, que
na coletiva de imprensa realizada no dia 12 de
novembro, apresentou as novidades de Natal
do empreendimento. Quer saber mais? Acesse
a matéria completa em nosso portal!

No dia 15 de novembro, o sonho de um amigo se realizou, a gravação do seu
primeiro projeto “Um Encantador de Histórias”. Parabéns pela conquista Miltom
Fernando, o show foi maravilhoso, realmente: Somos apenas instrumentos nas
mãos do verdadeiro artista!

Colégio Meta
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Aluno do Maternal I, Pietro da Silva Gonçalves,
assistindo a apresentação do Tio Fininho no
Colégio Meta.

A querida cliente Caroline Lins da LTW Consult,
recebendo um carinho do Jornal Mais Expressão, um
delicioso Bolo da Madre.

Nosso cliente Felipe da Tamandaré Tintas, recebendo
um delicioso Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais
Expressão.

Clínica Bicho Amigo

Alunos do Ensino Médio (Unidade I) do Colégio
Meta durante apresentação do Tio Fininho.

Alunos do Ensino Médio durante o Trote com o tema
pijama.

Dra. Nathália consultando o lindo Benício, do tutor
Eloy, na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Luiz Gustavo, Luiz Eduardo, Luiz Fernando,
Francinete e Felisberto, receberam o troféu Frutos
de Indaiá. Restaurante Caipirão como o melhor em
Parmegiana e Luiz Gustavo como revelação do
Boteco do BB. Parabéns e sucesso!

Adelaide Decorações

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!

Reinaldo da Ótica Review, com sua cliente especial
Gleyde que foi presenteada pela ótica com um par
de lentes de contato. A ótica fica na Rua: Cinco de
Julho, 484 – Centro. Fone: (19) 3329-2488 / (19)
99591-7095.
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Pesquisador lança livro
sobre a juventude negra
em Indaiatuba
O livro “Contrariando a estatística” mostra o jovem negro atuante na sociedade
ARQUIVO PESSOAL

LUCAS MANTOVANI

redacao@maisexpressao.com.br

N

o dia 20 de
novembro se
comemora o
Dia Nacional da Consciência Negra, data voltada à reflexão sobre a
comunidade negra. O
Mais Expressão entrevistou o pós-doutorando na Universidade da
Pensilvânia e pesquisador do Núcleo Afro
do Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento, Paulo César
Ramos. O pesquisador
lançou recentemente o
livro “Contrariando a
estatística”, que trata
sobre a formação de um
movimento de juventude negra.
Mais Expressão:
Como você enxerga a
condição da juventude
negra na sociedade?
R: A juventude negra hoje está no centro
de um paradoxo bastante profundo entre
a inclusão social nas
instituições de ensino
superior, a partir das
universidades públicas
e particulares, e as taxas de morte e encarceramento. Os jovens negros são a maioria dos
encarcerados e também
de mortos pela polícia.
A juventude negra é
vítima de homicídios
no Brasil.
ME: Quais as principais contribuições
que você deixa para a

O escritor Paulo César Ramos lançou seu livro na Comunidade Negra de Indaiatuba

discussão do tema?
R: No livro eu
mostro que surgiu um
novo sujeito político,
o jovem negro, que
está atuante. A juventude negra continua
organizada e atuante
em vários espaços políticos, sociais e institucionais. Eu faço uma
reelaboração conceitual do que o genocídio
pode significar [...] Em
2020, em meio a pandemia do coronavírus,
foi um momento em
que as pessoas estavam
começando a falar de

genocídio. Não era um
genocídio como nos
livros de história, onde
um exército fecha uma
população dentro de
um gueto e atira, não
é o genocídio jurídico,
em que você tem um
ato anunciado e cujas
intenções são expressas
e explícitas. É um tipo
de genocídio em que as
instituições funcionam
de modo em que a morte é um resultado muitas vezes indireto desse
funcionamento. Você
vê a exclusão social de
um lado, a produção de

desigualdades, a produção de encarceramento
e a produção de mortes.
ME: Você fez questão de lançar o seu livro
em Indaiatuba também,
por que?
R: Sou morador de
Indaiatuba, é a cidade
onde meus filhos vão à
escola pública. É preciso ter relação com os
movimentos sociais, a
minha tese é sobre movimento social, eu vim
do movimento social e
faço questão de manter
essa trajetória no meu
perfil.

CINEMA

GHOSTBUSTERS - OS CAÇA-FANTASMAS: MAIS ALÉM
Lançamento - Ação / Aventura / Comédia - Classificação 12 anos - 125 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 20h15 [VIP] Domingo (21): 19h10 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18), Sexta (19), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 16h00 / 18h50
Sábado (20) e Domingo (21): 14h20 [TC] / 16h00 / 18h50
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 15h00 /
17h00 / 19h00 / 21h45
Domingo (21): 14h05 / 17h00 / 20h10
..................................................................................................................................
NOITE PASSADA EM SOHO
Lançamento - Drama / Suspense - Classificação 16 anos - 117 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta (24): 21h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Domingo (21): 17h50 [TC]
Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 16h45 [TC]
....................................................................................................................................
HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOSAL [3D]
Exibição especial em comemoração aos 20 anos de lançamento - Aventura /
Fantasia - Classificação Livre - 152 minutos
3D - LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (21): 20h00 [TC]
Polo Shopping
Somente no Domingo (21): 16h20
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (21): 13h30 [TC] / 16h45 [TC]
Polo Shopping
Somente no Domingo (21): 14h30 / 21h20
...................................................................................................................................
OS TRADUTORES
Reprise - Drama / Suspense - Classificação 14 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (20): 15h00 [TC]
*Para este filme, ingresso único R$ 12,00 por espectador
..................................................................................................................................
PIXINGUINHA: UM HOMEM CARINHOSO
Sessão do “Cineclube Indaiatuba” - Drama Biográfico - Classificação 14 anos
- 101 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Terça (23): 19h30 [TC]
*Para este filme, ingresso único R$ 12,00 por espectador
....................................................................................................................................
DEUS NÃO ESTÁ MORTO: O PRÓXIMO CAPÍTULO
2ª semana - Drama - Classificação 12 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (18), Sexta (19), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 21h15
Sábado (20): 14h35
*Domingo, dia 21, excepcionalmente não haverá exibição deste filme
......................................................................................................................................
ETERNOS
3ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 157 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 17h20 [TC]
/ 21h00 [TC]
*Domingo, dia 21, excepcionalmente não haverá sessão da versão legendada
no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Quarta (24): 15h30 / 19h30
Polo Shopping Quinta (18), Domingo (21) e Quarta (24): 15h40 [VIP] / 17h45
/ 19h45 Sábado (20): 14h10 / 15h40 [VIP] / 17h45 / 19h45 / 21h00 Sexta (19),
Segunda (22) e Terça (23): 15h40 [VIP] / 17h45 / 19h45 / 21h00
....................................................................................................................................
MARIGHELLA
3ª semana - Drama / Ação - Classificação 16 anos - 152 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (18) a Segunda (22) e na Quarta (24): 20h30 [TC]
*Terça, dia 23, excepcionalmente não haverá exibição deste filme
..................................................................................................................................
A FAMÍLIA ADDAMS 2: PÉ NA ESTRADA
4ª semana - Animação / Comédia - Classificação Livre - 93 minutos
DUBLADO
Polo Shopping - atenção especial aos horários
Quinta (18) a Sábado (20), Segunda (22), Terça (23) e Quarta (24): 16h25 / 18h30
Domingo (21): somente 13h50
..................................................................................................................................
VENOM: TEMPO DE CARNIFICINA
7ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (20): 21h25

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

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

TE00325-NOVA VENEZA-150M.......................................... R$ 200.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M..................................... R$ 212.000,00
TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS................ R$ 250.000,00
TE00352-JD. BELA VISTA 250MTS...................................... R$ 254.400,00
TE00327-JD.PATELLI- 404MTS........................................... .R$ 280.000,00
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344MTS............................... R$ 425.000,00
TE00357-VILA FLORENÇA-150MTS.................................... R$ 180.200,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS......................... R$ 280.000,00
TE00353-JARDIM REGENTE-262MTS................................. R$ 240.000,00
TE00337-MOSTEIRO DE ITAICI 2.500 MTS........................ R$ 600.000,00
TE00339-JD. DOS COLIBRIS 385MTS.................................. R$ 589.000,00
TE00349-PARK REAL 150MTS............................................. R$ 318,000,00
TE00359-JD. ESPLANADA 300MTS..................................... R$ 389,000,00
SÍTIOS
ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS.............................. R$ 2.500.000,00
ST00002-VIDEIRAS- 32.000 MTS…………………………….....R$3.800.000,00
ST00019-VIDEIRAS-24.200 MTS………………………....... ……R$2.800.000,00
SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

CASA EM CONDOMÍNIO

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

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

LOCAÇÕES
CASAS
CA00556-JD. PAU PRETO-2dorms+dep(comercial)................ R$3.000,00
CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00501-MONTREAL RESIDENCE – 3 suítes+dep+2 vagas......................
.....................................................................................R$ 5.500,00 incluso
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina......................
.................................................................................. R$ 18.000,00 incluso

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

VENDAS
CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: No
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL – Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs,
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e edícula.
Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, copa,
coz. e wc.
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar..
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia,
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha americana
com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão
eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.
CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário embutido
debaixo da escada. Aceita permuta c/ chácara.
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala
de jantar, coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita Permuta c/
Chácara ou Sítio.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. Aceita
permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e gar.
coberta para 2 carros. Aceita permuta c/ casa em condomínio ou apto.
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dorm., 2 wcs, sala de estar dois ambientes, sala de jantar c/
área de luz, copa c/ armário, coz. planejada, lav., dispensa c/ prateleiras, gar. para 3 carros sendo 2 cobertas, edícula c/ 1 dorm., coz., wc e oficina. Possui área gourmet c/ churr. e quintal c/ pé de jabuticaba.
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, 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.
CA305 – SÃO JOSÉ – ELIAS FAUSTO – R$480 MIL - 3 dormitórios todos com armários, banheiro,
sala ampla, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, garagem coberta para 2 carros.
Possui edícula com banheiro, área gourmet com churrasqueira, piscina, salão comercial e portão
eletrônico.
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.
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
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para
as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e
armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes,

APARTAMENTO
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagasR$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGE D´AMORE-2 dorms c/ suíte+de+1 vaga......................
.............................................................................. R$ 2.450,00+cond+iptu
TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.
TE00134-CIDADE NOVA 40M.........................................R$ 2.000,00+iptu
TE00360- JD.PAU PRETO 530M.............................................. R$ 3.550,00

CHÁCARAS

SALÃO E SALAS

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

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

lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui
espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta,
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2
dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta
com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 4
suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e externo,
cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, piscina,
área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro,
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada,
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

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

TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m²
CHACARAS E SITIOS
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda,
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 dorm,
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
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 c/odos,2 casas de 4 cômodos,
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. americana,
varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950 MIL - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, wc,
casa de caseiro, piscina pequena e gar..
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

APARTAMENTOS

IMÓVEL COMERCIAL

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar,
coz. planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 vaga
de gar. c/unitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. planejada,
sala de TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta para 2 carros. Edifício possui elevador e
portão eletrônico.
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de jantar,
varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão eletrônico e
elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba.
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes e gar.
coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc de
empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala
de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 carros. Possui
ar condicionado.
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo,
coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de coz. e
gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer c/pleta e elevador.
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, sala
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior c/ 2 salões, 2 salas. Parte
superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.

TERRENOS
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS
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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada.
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e
garagem para 4 carros
JD. CALIFÓRNIA – R$1.000,00 – 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
APARTAMENTOS
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia
e 1 vaga de garagem.
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.000,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro
social, lavanderia e garagem.
SALÕES
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz
SALAS
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem
e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de
garagem.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
.
TERRENOS
VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado c/ quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m²
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Ref site 31307 - O melhor lugar para a sua empresa

• Galeria comercial com 28 box
• Localização Premium
• Estacionamento com 64 vagas

• Internet - Wifi Disponível
• Cafeteria no local
• Segurança e Monitoramento

• Mall com o melhor preço da cidade
• Grande fluxo de clientes
•Prático! tudo já pronto pra abrir

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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CH01842 - AT. 1000 m² - AC. 105m² - CHÁCARA COM DISPOSIÇÃO PARA VERANEIO - TERRAS DE ITAICI - chácara
térrea sendo 2 dormitórios, WC social, 1 sala, cozinha gourmet
com fechamento em vidro, edícula com 01 suíte, lavanderia,
despejo, piscina, pomar, 4 vagas. Possibilidade de aumento
da construção e reforma. R$ 850.000,00. . CORRETOR
MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP05336 - CONDOMINIO VILLAGGIO AZALÉIA - AU
67m² - 02 dormitórios planejados, sala estar, sala de TV,
WC social , cozinha planejada, lavanderia planejada,
garagem para 01 auto coberto. R$1.200,00 + condomí-

LOCAÇÃO
GL00472 - DISTRITO INDUSTRIAL JOIA - AC
779,30m² AT 1.137,50m² - GALPÃO INDUSTRIALMEZANINO: Salas administrativas e WC’s - PISO
INFERIOR: Recepção com WC Adaptado e Copa.
Pé direito de 5 metros. Vestiários feminino e masculino. Entrada para caminhão na lateral. Vagas
para Visitantes. LOCAÇÃO R$ 9.000,00 + IPTU.
CORRETORA SOLANGE PIOLOGO CRECI:
77091– TEL: (19) 99304-7300.
AP05318 - VILA FURLAN - AU 96,86 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala dois ambientes, cozinha,
lavanderia , WC Social, garagem para 02 autos. R$
1.600,00 + COND + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.
AP03566 - WINDS - AU 103,47m² - Apartamento
novo pronto para morar, com 03 dormitórios sendo
01 suíte (todos com armários e ar condicionado), WC
social, roupeiro, sala ampla dois ambientes (com ar
condicionado) e armários, lavabo, cozinha planejada, lavanderia com armários fechada, aquecedor à
gás já instalados, duas vagas de garagem tamanho
G. R$ 3.300,00 + COND. + IPTU. CORRETORA
LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19)
99293-1797.
AP03802 - EXCELENTE APARTAMENTO EM
CONDOMÍNIO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - CENTRAL PARK - AU 107,55m² - 03
dormitórios sendo 01 suíte (todos com armários,
roupeiro, WC social, sala ampla dois ambientes,
lavabo, varanda, cozinha planejada, lavanderia com
armários, despensa, garagem para 03 autos. Condomínio com infraestrutura de lazer, academia, piscina,

AP05330 - AU. 82m² - APARTAMENTO COM EXCELENTE
ACABAMENTO BEM LOCALIZADO - JD SANTIAGO - 02
dormitórios planejados sendo 01 suíte, sala de 2 ambientes
avarandada, cozinha planejada - acompanha cooktop, coifa e
forno a gás, 02 WC social, lavanderia com planejados, garagem
1 vaga de auto. Acabamento superior com rebaixo e sanca de
gesso, armários planejados, iluminação em led e porcelanato
polido a salvo área molhada. Localização única com proximidade ao centro e pontos comerciais. R$ 390.000,00. CORRETOR
MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09733 - CASA À VENDA CONDOMINIO VISTA VERDE
- ITAICI - INDAIATUBA -SP - AT.175. AU.105. 03 Dormitórios
(sendo 01 suíte), Sala de Jantar, Sala de Estar com pé direito
duplo, Cozinha Americana, WC Social, Lavabo, área de serviço,
Garagem coberta. Condomínio com Área de lazer, Churrasqueira, Salão de festa, Horta, Quadra Poliesportiva. R$ 799.000,00.
CORRETORA JUDITE GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19)
99600-1290.

AP05327- APARTAMENTO JARDIM AMÉRICA - AU 84m²
APARTAMENTO SEMI-MOBILIADO - 03 dormitórios com armários, cama box casal, cama solteiro, 01 WC social, cozinha com
armários - (fogão, depurador de ar, micro-ondas, geladeira Frost
Free grande), lavanderia (máquina de lavar roupa), sala de jantar
(mesa vidro e 04 cadeiras), sala estar com painel de TV, 01 vaga
coberta. Condomínio com portaria e bicicletário. Ótima localização. R$ 1.400,00 + CONDOMINIO+ IPTU. CORRETORA JUDITE
GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

AP05339 - AU. 90m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO MOBILIADO A POUCOS METROS DO PQ. ECOLÓGICO - PAU
PRETO - INDAIATUBA - apartamento assinado e decorado
sendo 03 dormitórios planejados | 01 suíte, sala 02 ambientes,
cozinha estilo americana, lavanderia, quintal, 02 WC social,
varanda gourmet com fechamento em vidro, 2 vagas cobertas
e infraestrutura para ar condicionado. Lazer com piscina, academia, salão de festa, sala de jogos e playground. Localizado
no Jardim Pau Preto a poucos metros do pq. Ecológico - bairro
mais tradicional, charmoso e tranquilo da cidade, próximos aos
principais pontos comerciais e colégios. R$ 4.300,00 (PACOTE). CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624
– CRECI 202852.

sauna, vestiário, quadra de tênis, quadra poliespotiva,
churrasqueira, salão de festas, playground, portaria
24hs. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU. CORRETOR
MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI
202852.
CA09705- VILLAGGIO DI ITAICI-MOBILIADA-AT.150m².AC.136m²- 03 dormitórios sendo 01
suíte,wc social, sala, cozinha, lavanderia, 02 vagas
de garagem (mobiliada. R$ 4.900,00 +COND.+IPTU.
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 TEL: (19) 99293-1797.
CA09729 Casa comercial - térrea - AU 60m² - 2
salas - garagem coberta que poderá ser fechada por
vidro para adaptar ambiente - excelente localização ideal para salão de beleza - escritórios - R$ 1.700,00
+ IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI
185819 - TEL: (19) 99293-1797.
VENDAS
AP04815 - JARDIM BARCELONA - AU 76m² 03 dormitórios sendo 01 suítes, sala de jantar e sala de estar, WC social, lavanderia, ótimo acabamento, preparação para ar condicionado, 02 vagas. R$ 336.000,00.
CORRETORA VILMA – CRECI 123124 – TEL: (19)
99712-0636.
CA09430 - CASA A VENDA CONDOMINIO VILA
FORMOSA - INDAIATUBA/SP - AT.130 m².AU.99
m² 03 dormitórios ( sendo 01 suíte), sala de estar,
sala e jantar, wc social, cozinha planejada, lavanderia
e garagem. R$ 460.000,00. CORRETORA JUDITE
GOMES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09734 - JARDIM MORADA DO SOL - AT.131²
AC.78² - 03 dormitórios, sala, wc social, cozinha,
lavandeira, quintal, vaga para 02 autos. EDÍCULA: AC. 52m² - 01 dormitório, sala, cozinha, wc
social, lavanderia, churrasqueira. A poucos metros do Parque Ecológico. Venda R$ 480.000,00.
CORRETOR IVAN – CRECI: 210576 – TEL: (19)
99875-0114.
CA09680 - AT.200 m². AC.136m² - CASA TÉRREA NOVA COM EXCELENTE ACABAMENTO
- BRÉSCIA - INDAIATUBA - 03 dormitórios sendo 01 suítes, sala ampla com living, 02 WC social, área gourmet com churrasqueira, 02 vagas.
Excelente condomínio com área de lazer completa. OBS: CASA SERÁ FINALIZADA EM NOVEMBRO. R$ 900.000,00. CORRETOR MÁRCIO
LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.
CA09713 - JARDINS DO IMPÉRIO - CASA NOVA
- AT. 150 m² AC. 115 m² - 3 dormitórios (sendo 1
suíte com closet), sala de estar, cozinha planejada,
wc social, área gourmet com planejados e churrasqueira, lavanderia e garagem para 2 autos coberta.
preparação para ar condicionado e aquecimento
solar. R$ 680.000,00. Fica pronta até o final de
Outubro/2021.. CORRETORA LIA GONÇALVES
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.
CA09653- AT.150 m² AC.105m² - EXCELENTE
CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO VILA PARATY - construção nova sendo 03 dormitórios - 01 suíte, sala 02 ambientes com pé direito
duplo, cozinha integrada, área gourmet com churrasqueira, quintal, lavanderia, garagem 2 vagas.
Casa toda preparada para aquecimento solar e infra para ar condicionado. Condomínio com infraestrutura de lazer completo e portaria 24h. VENDA
R$ 650.000.00. . CORRETOR MÁRCIO LIMA –
TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.
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EDIFÍCIO PREMIERE - 185 m² de área útil, Andar alto (24
andar), 3 suítes, 1 suíte máster, closet, hidromassagem,
hall social privativo, roupeiro, sala de jantar, lareira, sala
de estar e de TV, lavabo, cozinha, área de serviço, varanda
gourmet, churrasqueira, 3 vagas de garagens Valor Venda
R$1.850.000,00. Valor de Locação de R$ 9.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CONDOMÍNIO VILA FORMOSA - CA02559 - 3 dormitórios,1 suíte, cozinha, banheiro, sala de estar, sala de jantar, área de serviço, 2 garagem Venda R$ 450.000,00 / Locação R$ 2.600,00 tudo incluso

JARDIM MORIYAMA - GL00026 - GALPÃO COMERCIAL
Área Total 206m², Estacionamento para 3 autos, Portão Basculante, 3 Banheiros, sendo 2 Banheiros adaptados para
cadeirantes, Área externa, Quintal com 22 m² R$ 4.500,00

VILLAGIO D AMORE APARTAMENTO MOBILIADO AP00933 Área útil: 65 m² - 2 dormitórios, sala de tv,
sacada, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia,
1 vaga de garagem coberta R$1.500,00 + COND + IPTU

TORRES DA LIBERDADE - 2 dormitórios, 1 suíte, sala, 2
banheiros, cozinha planejada, fogão, forno, coifa, lavanderia, 2 vagas de garagens. R$ 2.800,00 + COND+ IPTU

JARDIM MORADA DO SOL - Piso superior - 3 dormitórios, sala, cozinha, cozinha, banheiro, lavanderia, terraço,
churrasqueira, portão eletrônico, interfone. R$ 1.650,00

CONDOMÍNIO DUAS MARIAS - 4 Dormitórios, 3 suítes, 1
Escritório, 6 WC, Sala (Home theater), Varanda gourmet,
4 Vagas de garagem (2 cobertas), Área de lazer, Piscina
(hidro na prainha) R$3.400.000,00

APARTAMENTO DUPLEX THE PARK VIEW - AT: 176m², 2 suítes,
mezanino, copa, sala de jantar, estar, área de serviço, 4 garagens. Valor R$1.065.000,00

SOBRADO VILLA ROMANA - Terreno: 360 m², Construção: 348 m², 3 dormitórios, 1 suíte, 2 closet, hidro, sala
2 ambientes, cozinha americana, Área gourmet, piscina,
churrasqueira. Valor R$1.600.000,00

HELVETIA PARK - Terreno: 490 m², Construção: 460 m², 5
Suítes, closet, banheiro com 2 duchas, sala de TV particular, banheiro social, cozinha integrada com área gourmet, lavanderia, sala de estar, barzinho com balcão, piscina com guarda sol de sape, sauna, despensa, jardim, 4
vagas de garagens R$ 2.700.000,00

TERRAS DE ITAICI - 4 Dormitórios, 3 suítes, sala com 2 ambientes, Lavabo, Área Gourmet, Canil, Jardim, 3 vagas sendo
2 cobertas, portão automatizado, ar condicionado, móveis
planejados. Valor: R$ 1.250.000,00
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

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

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

AP0882 - Apartamento com 2 dormitórios à venda, 64 m² por
R$ 350.000,00 - Parque Brasília - Campinas/SP
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AP0877- Apartamento com 3 dormitórios à venda, 84 m²
por R$ 500.000,00 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

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

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

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

Vendo casa no Parque das Frutas: Troco por chácara ou
casa maior - Casa com
3 dormitórios sendo
1 suíte, 1 banheiro,
sala, cozinha, lavanderia, churrasqueira,
garagem p/ 2 carros,
terreno de 150m², área
construída 133m² R$
550 MIL. Telefone:
(19) 3816-8112
Vendo casa no Villa
Brizola: com 3 dom.
sendo 2 suíte, sala,
cozinha, lavanderia,
no fundo uma edícula com 3 cômodos e
1 banheiro, vaga de
garagem coberta p
3 carros, terreno de
250m², próxima a Maravilhas do Lar, documentação tudo ok, R$
350.000,00 Contato
19 99714-4113 19 3875-4550
JD. NAIR MARIA
EM SALTO SP: 01
DORMITÓRIO-SALA, COZINHA 02
WCS GARAGEM E
QUINTAL EM LOTE
DE 180M² APENAS:
R$175.000,00 F=
19.9.9762-7997 CORRA!
JD. JK- ÓTIMA CASA
–EM LOTE DE 150M²,
SENDO 02 DORMITOÍOS (01-SUITE)
SALA-COZINHA-WC-LAVANDERIAGARAGEM E + 02
COMÔDOS COM
WC NOS FUNDOS
-TUDO EM ÓTIMO
ACABAMENTO APENAS:R$370.000,00
F=19.9.9762-7997!

CECAP-I - PRÓXIMO
AO BOULEVAR EM
LOTE DE 180M² SENDO 04 COMÔDOS NA
FRENTE COM GARAGEM E 02 COMODOS
NOS FUNDOS. APENAS R$350.000,00.
F= 19.9.9762-7997
CORRA!
M.SOL RUA-81: 04
COMÔDOS +SALÃO
COMERCIAL - APENAS:R$170.000,00
+ 60 X R$1.700,00
FIXAS- F= 19.9.97627997 CORRA!
PQ NAÇÕES- EDÍCULA COM 03 COMÔDOS E WC NOS
FUNDOS +SALÃO
COMERCIAL NA
FRENTE EM LOTE
DE 250² IMPERDÍVEL! F= 19.9.97627997 CORRA!
CASA VENEZA: 2
dormitórios
Valor 280.000,00 (12)
99774-3282 WHATS
CENTRO: 3 Dormitórios c/ 2 vagas Casa
antiga R$ 435.000,00
19 99384-7400
CASA CIDADE NOVA
1: 3 DORMITÓRIOS
TERRENO DE 400M
ACEITA PERMUTA 19
99384-7400
CASA VILA AREAL: ( PRÓXIMA DO
CARREFOUR) 3
dormitórios c/ suíte
2 vagas cobertas R$
440.000,00 12 997743282 WHATS
CASA JARDIM MORUMBI: 3 dormitórios
c/ suíte Em construção R$ 355.000,00 12
997743282 WHATS
Vendo/Troco -Já Locado por: R$4.000,00
- Prédio residencial
próximo ao Haoc - Rua
dos Indaiás, 256. Com
4 imoveis independen-

tes, Terreno 250m²,
contruído 230m². Ótimo local.Valor R$ 830
mil. Tratar (19) 988175312 WhatsApp
Casas 2 dorms –
Financiamento pela
caixa econômica do
terreno e da construção – consulte-nos
- - (19) 98254 7703 /
(19)3885-4500 CRECI
74.092
Casa com 3 dorms:
no Jd. dos Impérios
- R$380 MIL - (19)
98136-7331 CRECI
74.092
Casa com 2 dorms:
no Jd. Califórnia –
R$280 MI L - ( 1 9 )
98136-7331 CRECI
74.092
Vende-se casa nova
no Jardim Colibris - Casa com
2 dormitórios, sala,
cozinha, WC social,
lavanderia, quintal,
garagem para
2
carros, portão eletrônico, aceita financiamento e está no valor
de 305 mil. Contato
(19)997627708.
Vende-se Sobrado
- Bairro Jardim Primavera, ou troco por casa
terrea de menor ou
igual valor, 3 dorm.
Sendo uma suite e
mais 1 wc social em
cima e em baixo, tem
sala , cosinha americana, lavabo, lavanderia coberta, quintal
grande,quartinho de
guardar bicicletas garagem coberta para 2
carros, e com portao
eletronico Valor R$
500 mil. contato 19
99762-7708
Vende-se Sobrado - Rua Principal
da Morada do Sol,
Sobrado semi acabado parte de baixo
pronta, parte de cima
sem acabamento, 3
domi, sala, cozinha,
wc social, edicula nos
fundos com quarto,
cozinha, e banheito,
garagem para 2 carros
com portão eletronico
e serve para ponto
comercial R$ 330 mil.
19 99762-7708
Vende-se casa: no
Jardim Morada do
Sol em Indaiatuba.
Casa com 2 dormitórios sendo uma suíte,
cozinha, sala, 1 WC

social, cômodos grandes, documentação
OK, localização ótima
e está no valor de 270
mil aceito oferta Contato (19)99762-7708.
Vende-se casa - No
Monte Carlo, em indaiatuba casa com 2
dorm, sala e cozinha
conjugada wc social,
lavanderia, quintal,
garagem para 2 carros
com portão. 19 997627708

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

Apto Dueto de Mariah : 3 dorm. 1 suite,
sala, cozinha, sacada
com churrasqueira 1
vaga de garagem R$
430.000,00 Aceita financiamento, (proximo ao mercado pague
menos da av. conceicão) Tratar com Eugenio 19. 97410-1479
Alugo 2 Apartamentos no Solar dos Girassóis: com 2 dom.
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, sacada,
área de lazer, 1 vaga
de garagem, portaria 24hrs playground.
R$1.750,00 incluso
cond. + IPTU + água.
Contato 19 997144113 19 -3875-4550
VENDE-SE AP RESERVA VISTA VERDE: 3 DORMITÓRIOS
SENDO UM SUÍTE,
DUAS VAGAS DESCOBERTAS, 63M2
TORRE 7 QUINTO
A. CONTATO: 19
996622269
VENDE-SE AP RESERVA VISTA VERDE: 3 DORMITÓRIOS
SENDO UM SUÍTE,
DUAS VAGAS DESCOBERTAS, 63M2
TORRE 3 OITAVO
A. CONTATO: 19
996622269
Apto em Santos/Gonzaga, frente ao mar, 2
dorm (1suite),garagem. 13 997123768
Vendo apto vago em
Sumaré, SP : Desocupado, reformado,
Térreo, 2 dorms, sala,
co., banheiro, 1 vaga,
Condominio Altos de
Sumaré II, Pq Bandeirantes, Rua Luiz
Ventriche, 250, direto com proprietário.
Estudo parcelamento
direto comigo. Tenho
fotos. R$ 148 mil. (19)
98817-5312
Vendo apto vago em
Capão Redondo, SP:
Desocupado, nunca
habitado, 4°andar,
2dorms., sala, coz.,
banheiro, 1 vaga,
Salão de festa, play

ground., Cj Habitacional Safra III, Travessa
Saguaragi 153, direto com proprietario.
Estudo parcelamento
direto comigo. R$ 180
mil. Tenho fotos (19)
98817-5312
Vendo apto vago
em Ribeirão Preto,
SP: Desocupado, 2°
andar, 2 dorm., sala,
coz., banaheiro, 1
vaga coberta, piscina,
playground, salão de
festa, churrasqueira,
quadra poli esportiva,
portaria 24hrs, cãmeras, permite animais
pequenos. Cond. Ideal
Ipiranga, R Rio Paraguaçu 1151, direto com proprietário.
Estudo parcelamento
direto comigo. R$ 139
mil. Tenho fotos (19)
9.8817-5312
Vende se ap no
Jardim Nair Maria
em Salto: 3° andar
Metragem 60 metros,
2 dormitórios, Sala,
Cozinha Planejada,
1 Banheiro, 1 vaga
na garagem coberta
, Edifício Rio claro.
Valor 180.000,00. Direto com Proprietário
Falar com Antônio (19)
992562944
SALTO-SP APARTAMENTO: 56 METROS,
2 DORMITÓRIOS
VALOR 312.000,00
(12)99774-3282
WHATS
JD. COLIBRIS-CONDOMINIO VITÓRIA
RÉGIA-02 DORMITÓRIOS COM
VAGA DE GARAGEM TODO REFORMADO -POR APENAS:R$190.000,00
F= 19.9.9762-7997
CORRA!
JD. PAULISTA-CONDOMINIO COCAIS
-02 DORMITÓRIOS
COM VAGA DE GARAGEM-POR APENAS:R$155.000,00
F= 19.9.9762-7997
CORRA!
Apartamento com
3 dorms: na Cidade
Nova - R$ 800 MIL (19) 98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com
3 dorms: na Cidade
Nova - R$350 MIL (19) 98254-7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3
dorms: no bairro chácara do trevo - R$370
mil - (19) 98254-7703
CRECI 74.092
Vende-se apartamento em Indaiatuba.
Apartamento com 2
quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem para um
carro coberta, ótima
localização e está no
valor de R$ 225 mil,
documentação OK e
aceita proposta. 19
99762-7708

Alugo apartamento
na praia: para finais
de semana e temporada Vila Guilhermina
a 50m da praia Fatima
(19) 99564-4054

Apartamento Locação Roccaporena:. 2
dorm., cozinha, WC,
área de serviço, 01
vaga de garagem. Locação com intenção
de compra.Valor da
locação R$ 1.000,00 +
Cond. + Iptu 19 983462299
APARTAMENTO
VILA HELVETIA
2 DORMITÓRIOS
R$2.200,00 19 993847400
Apartamento locação Edifício Fonti di
Trevi: 3 dorms sendo
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, lavanderia e vaga de garagem – R$1.200,00 +
Cond. + IPTU – (19)
98171-2824 CRECI
74.092
Apartamento locação Edifício Ype: 1
dorm, sala, cozinha e
banheiro – R$1.000,00
+ Cond. + IPTU - (19)
98171-2824 CRECI
74.092

PILAR DO SUL1.000M² ENCOSTADO NA PISTA – COM
POÇO – APENAS:
R$65.000,00 ACEITA R$35.000,00+ 15
X R$2.200,00 OU
20X R$1,650,00 F=
19.9.9762-7997 CORRA!
SÃO MIGUEL ARCANJO SP – 4.500M²
CASA DE 02 DORMITÓRIOS-DIVERSAS
ÁRVORES FRUTÍFERAS, BOSQUE,
POÇO C/BOMBA –
LUZ, A 12KM DO CENTRO .R$270.000,00
ACEITA LOTE EM
INDAIATUBA.
CHACARA OLHO
D´ ÁGUA: 2 Dormitórios c/ piscina e
campo . 1000mts R$
500.000,00 19 41057479

TERRENO ELIAS
FAUSTO: 175 metros R$ 67.000,0019
99384-7400
TERRENO CONDOMÍNIO PARK REAL:
150 METROS R$
320.000,00 19 41057479 (WHATS)

Condomínio Helvetia
Park – Terreno de 490
m² - R$380 MIL - (19)
98136-7331 CRECI
74.092
VENDO TERRENO
CONDOMINIO RESIDENCIAL LONDON
PARK: Com 300m²
ótima topografia. Doc
ok c/ escritura, valor
R$ 330.000,00 C/ proprietário tel: 19 982881728
Vendo terreno Jardim Casa Blanca:
152 metros 40 mim
de entrada e transfiro
a dívida liberação para
construção início de
2022 já possui escritura 40 mil contato:
11947500789 Fernando
Loteamento Jardim
América: em Cardeal,
à menos de 9 minutos
do Parque Ecológico
de Indaiatuba Lotes a
partir 175 metros lotes
misto Residencial e
comercial O valor é
de R$ 99.228,68 A
vista tem 5% de desconto R$ 94.267,25
Planos em 12 e 24
meses sem Juros
Loteamento Jardim
América em Cardeal,
à menos de 9 minutos
do Parque Ecológico
de Indaiatuba Lotes a
partir 175 metros lotes
misto Residencial e
comercial Entrada de
R$ 12.000,00 saldo
dividido em 120 parcelas.

Passo Ponto Comercial. (Mercadinho)
próximo ao termi -

nal urbano central.
Em Indaiatuba. Telef.011-996888318

VENDO MOTOCICLO: MARCA HONDA 125 TITAN ANO
1997 AZUL , EM BOM
ESTADO. CONTATO:
98143-4184
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel: 11-99197-2576 Edimara
Vendo carrinho de
doces: tamanho
Grande, Vendo com
todos os doces c/ todos os doces dentro
F. 3835.7024
Vende-se secadora de roupa Brastemp compact /220V
- R$ 300,00 (19) 9
996560912

Contrata-se: Costureira com experiência
para trabalhar em ateliê contato Whats (19)
99818-7816
Ofereço-me como copeira ou acompanhante de idosos (sábado,
domingos e feriados)
Teresa F.: (19) 997382266
Ofereço-me: Para
Manutençao, serviços de Pedreiro. Encanador, Jardinagem.
Odair contato: 19
9976-6841
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel 11-99197-2576 Edimara

| CLASSIFICADOS | B19

Empregos
carteira. Para trabalhar
em Loja de material de
construção.
OPERADOR DE MÁQUINAS CNC– Experiência
em operar Torno CNC
e Centro de usinagem.
Conhecimentos em Metrologia. Ensino médio.
Desejável possuir Curso
de Leitura e Interpretação de Desenho.

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Experiência nas
áreas de expedição e
logística. Ensino médio
completo. Conhecimentos em Informática.
CNH B. Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
– PRIMEIRO EMPREGO –
Ensino médio completo,
Com ou sem experiência.
Interesse em trabalhar na
área de produção. Possuir reservista, residir em
Indaiatuba.

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS – Experiência
em limpeza, corte de
grama, limpeza de piscina e manutenção predial. Residir em Indaiatuba. Disponibilidade
de horário.

AUXILIAR DE DESENHISTA – Experiência em
realizar desenhos nos
programas Autocad e /
ou Solidworks. Residir em
Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPEZA –
Experiência na função.
Residir em Indaiatuba.
Disponibilidade de horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em Elias
Fausto, Monte Mor ou
Cardeal. Para trabalhar
em serviços manuais,
movimentando mercadorias. Disponibilidade
para trabalhar em Turnos.

AUXILIAR DE QUALIDADE – Ensino médio completo. Possuir Curso de
metrologia e leitura e interpretação de desenho,
Experiência em inspeção
de peças visual e dimensional. Experiencia em
manusear paquímetro e
micrômetro.
ASSISTENTE DE SELEÇÃO
DE PESSOAL – Desejável
superior completo ou
Cursando em Psicologia
ou Tecnólogo em Recursos Humanos. Experiên-

cia na área de Recrutamento & Seleção. Pacote
Office. CNH B. Residir em
Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA CONTÁBIL –
CRC ativo. Experiência
na área fiscal e contábil.
Desejável em empresas
do Ramo de prestação de
serviços. Residir em Indaiatuba ou Salto.
FERRAMENTEIRO – Experiência em ferramentaria
de injetora (preferencialmente de alumínio). Conhecimentos em moldes/
ferramentaria. Residir em
Indaiatuba ou Salto.

SUPERVISOR OPERACIONAL – Experiência
em liderança de equipe
de portaria e limpeza.
Ensino médio completo.
Informática básica. CNH
B. Irá dirigir os carros da
empresa em Indaiatuba
e região. Disponibilidade para trabalhar no
horário noturno.
TORNEIRO MECÂNICO
– Experiência na função
comprovada em carteira. Residir em Indaiatuba ou região.

VENDEDOR (A) MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO: Ensino médio completo. CNH B.
Experiência na área de
vendas. Desejável experiência anterior em emMOTORISTA – CNH cate- presas do Ramo de magoria D. Experiência na terial para construção.
função comprovada em Residir em Indaiatuba.

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.JOSÉ BARROSO DE
SOUSA com 92 anos,
Casado, sendo filho de
Domingos Malaquias de
Sousa e Maria Vaz Martins. Deixou filho (s). Falecido em: 13/10/2021,
e Sepultado no Cemitério de Carapicuíba-SP
(Cidade Ariston) aos
14/10/2021.
2.ADELINA
MAGANHATI DE OLIVEIRA
BALDINI com 89 anos,
Viúva de ROQUE BALDINI, sendo filha de Benedito Adolfo de Oliveira
e Fortunata Maganhati
de Oliveira. Deixou os
filhos: Cairbar, Mariza,
Ivan, Neusa, Eliana,
Carlos (Maiores). Falecido (a) em: 15/10/2021, e
Sepultado (a) no Cemitério Parque do Ipes aos
16/10/2021.
3.APPARECIDA
SATIM VALERIO com 85
anos, Viúva, sendo filha de Alexandre Satim
e Anna Satim. Deixou
os filhos: Antonio, Maria Helena, Vera, Maria
Antonia, Wilson (Maiores). Falecido (a) em:
22/10/2021, e Sepultado
(a) no Cemitério Mun. de
Nova Esperança-PR aos
23/10/2021.
4.MOACIR
PEREIRA
com 82 anos, Casado
com IRENE PEREIRA,
sendo filho de Aleardo
Pereira e Geralda Pereira. Deixou os filhos:
Israel, Wilma, Elisangela, Moisés, Eliana (Maiores), Saulo (Fal). Falecido em: 31/10/2021, e
Sepultado no Cemitério
Mun. Campo Grande
aos 01/11/2021.

5.AVERALDO SANTANA com 74 anos , União
estável com DARCI PEREIRA ZUPA, sendo filho(a) de MARCELINO
JOSE DE SANTANA e
MARIA VIRGILIA DE
JESUS. deixa filho(s):
FABIO 43, VANESSA 39,
Falecido em: 09/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
10/11/2021.
6.FRANCISCO GONSALES com 81 anos , Casado (a) com LOURDES
TAVONI
GONSALES
sendo filho(a) de AFONSO GONSALES TOLEDO e FELIPA AGUDO.
deixa filho(s): EDILENE, LUCIO , LUCIANA (
MAIORES), Falecido em:
09/11/2021, e Cremado
(a) no CREMAT.UNIDAS-PIRACICABA-SP
aos
10/11/2021.
7.RUI AMERICO com 72
anos , Era Viúvo(a) de
LOURDES APARECIDA
NAREZZI
AMERICO,
sendo filho(a) de JOAO
AMERICO FILHO e ANA
MURBACH. deixa filho(s): THAYS, Falecido
em: 09/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 10/11/2021.
8.SUELI DE JESUS
GONÇALVES AMBIEL
com 61 anos , Casado
(a) com JOSE CARLOS
AMBIEL sendo filho(a) de
SEBASTIAO GONÇALVES e IVONE ZANOVELLO
GONÇALVES.
deixa filho(s): EVELYN
,DOUGLAS (MAIORES),
Falecido em: 10/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
10/11/2021.

9.VILMA SANTOS SOUZA PEREIRA com 55
anos , Casado (a) com
LUIZ CARLOS DA COSTA PEREIRA sendo filho(a) de AURELINO
VICENTE SANTOS e
ALICE FELIX SOUZA.
deixa filho(s): WELLINGTON, HENRIQUE (
MAIORES ), Falecido
em: 10/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 11/11/2021.
10.JOÃO
NACASIMA
com 85 anos , Casado
(a) com EIKO NACASIMA sendo filho(a) de
KATARO NACASIMA e
SATUCHI
NACASIMA.
deixa filho(s): ELISABETE , CLAUDIO , GLORIA
(MAIORES),
Falecido
em: 10/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 11/11/2021.
11.JOSE CRUSCO com
65 anos , Era Separado(a), sendo filho(a) de
JOÃO CRUSCO e ALZIRA GOMES CRUSCO.
deixa filho(s): GUSTAVO,
LILIANE ( MAIORES),
Falecido em: 11/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
12/11/2021.
12.HERCÍLIA
FARIA
CARNEIRO
com
85
anos , Era Viúvo(a) de
CANDIDO CARNEIRO
DE OLIVEIRA sendo
filho(a) de THOMAZ
FARIA e JULIETA RESTIVO FARIA. deixa filho(s): TELMA, TELMARA, TANIA (MAIORES)
FERNANDO (FAL), Falecido em: 11/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
12/11/2021.

13.JOSE LEME DE CAMARGO com 74 anos ,
Casado (a) com LIDIA
VITORIA DA SILVA CAMARGO sendo filho(a)
de MARIA JOSE LEME
DE CAMARGO. deixa
filho(s): OSMIR 37, VALDEMIR 34, Falecido em:
11/11/2021, , e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 12/11/2021.
14.APARECIDA RIALTO
PEDER com 84 anos ,
Era Viúvo(a) de ARISTEU
DE PEDER sendo filho(a)
de FRANCISCO RIALTO
e JOANA FANTINATO
RIALTO. deixa filho(s):
ARISTEU, JOSE, LUCIANO, PEDRO, ROSELI,
SUELI, LUIZ, APARECIDA, JOÃO (MAIORES)
FLAVIO (FAL), Falecido
em: 12/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 13/11/2021.
15.ANTONIO TAVARES
DA SILVA com 70 anos ,
Casado (a) com CLEUSA
VIEIRA DA SILVA sendo filho(a) de PEDRO
DA SILVA e APARECIDA TAVARES DA SILVA.
deixa filho(s): ADRIANA,
ANTONIO,
ROGERIO
(MAIORES), Falecido em:
12/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 13/11/2021.
16.MARIA SALETE DA
SILVA MENDES DOS
SANTOS com 70 anos ,
Casado (a) com ANNIBAL
MENDES DOS SANTOS,
sendo filho(a) de ANTONIO JOSE DA SILVA e
AMELIA JOAQUINA DA
SILVA. deixa filho(s):
CICERO,
MARINILZA
(MAIORES), Falecido em:
13/11/2021, e sepulta-

do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 13/11/2021.
17.LISETE AZEVEDO DA
SILVA com 93 anos , Era
Viúvo(a) de VICENTE LUIZ
DA SILVA sendo filho(a) de
MANOEL
LOURENÇO
DE AZEVEDO e MARIA
ANDRADE
AZEVEDO.
deixa filho(s): LEILA, SILVANA, MARIA, SILVIO,
ANTONIO,
WLADEMIR
(MAIORES), Falecido em:
13/11/2021, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL
aos 14/11/2021.
18.CARLOS MAROTTA
com 95 anos , Casado (a)
com MARIA DE LOURDES MAROTTA sendo
filho(a) de SALVADOR
MAROTTA e FRANCISCA VACCO. deixa filho(s): LUIZA , DENISE
, TERESA , CARLOS
(MAIORES),
Falecido
em: 14/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 14/11/2021.
19.CLAUDETTE ALBRECHT NILSON com 88
anos , Era Viúvo(a) de
CARLOS OTTO NILSON
sendo filho(a) de LEOPOLDO
CHRISTIANO

ALBRECHT e ADELAIDE CHRISTINA JOANA
SKUPIEN. deixa filho(s):
CELIA , EDSON (MAIORES), ZILAH (FAL), Falecido em: 14/11/2021, e
sepultado(a) no CANDELARIA aos 14/11/2021.
20.SANTINA VISSOTO
DO NASCIMENTO com
90 anos , Era Viúvo(a) de
JOSE APRIGIO MACHADO DO NASCIMENTO
sendo filho(a) de ROQUE
RIBEIRO DA CUNHA e
MARIA VISSOTTO. deixa
filho(s): LAURA, JURACI, JUAREZ (MAIORES)
ANTONIO E BENEDITO (FAL), Falecido em:
14/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 15/11/2021.
21.EROINA
PEREIRA
DOS SANTOS com 90
anos , Era Viúvo(a) de
ALCIDES FELICISSIMO
DOS SANTOS sendo filho(a) de JOÃO PEREIRA
MENDES e ESPERANÇA
GOMES DOS SANTOS.
deixa filho(s): MARIA ,
MARINA , MARILENE
(MAIORES),
Falecido
em: 15/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 16/11/2021.

22.ABEL LEANDRO DA
SILVA com 37 anos , União
estável com JOSICLEA
ROCHA SILVA. sendo filho(a) de MARIA TEREZA
DE JESUS. deixa filho(s):
ANA 13, BRAYAN 10, Falecido em: 15/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
16/11/2021.
23.MARIA APARECIDA
DE ARAUJO com 77 anos
, Era Viúvo(a) de JOAO
BATISTA DE ARAUJO sendo filho(a) de FRANCISCO CASSIANO e MARIA
DIONISIA. deixa filho(s):
JAQUELINE
(MAIOR),
Falecido em: 15/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
16/11/2021.
24.LUIZ ALBERTO MUNHOZ com 78 anos , Era
Separado(a), sendo filho(a)
de LUIZ MIRANDA MUNHOZ e DULCE DE LIMA
MUNHOZ. deixa filho(s):
SIDNEY,
LUCILENE,
ALEXANDRA, ADRIANO,
TATIANA ( MAIORES ),
Falecido em: 16/11/2021,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
17/11/2021.

25.DIRCEU GONÇALVES com 59 anos , Era
Divorciado(a), sendo filho(a) de ARLINDO GONÇALVES e MARIA DE
OLIVEIRA GONÇALVES.
deixa filho(s): VANESSA,
FABIO E FERNANDO
(MAIORES), Falecido em:
16/11/2021, e sepultado(a) no MUNICIPAL DE
BARRA DO CHAPÉU SP
aos 17/11/2021.
26.PAULO MILEZI com
95 anos , Era Viúvo(a)
de ZENAIDE VENTURA
MILEZI sendo filho(a)
de CARLOS MILEZI e
MARIA MILEZI. deixa
filho(s): PAULO, MARIA
ALICE, TIAGO, REGINA
(MAIORES), Falecido em:
16/11/2021, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 17/11/2021.
27.MARILENE MIRIAN
ZOTTI com 49 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a)
de LUIZ ZOTTI e MARLENE FERRARI ZOTTI.
deixa filho(s): DIOGO,
ALISON,
GUSTAVO,
IGOR, Falecido em:
16/11/2021, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 17/11/2021.
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