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Proposta do novo Plano Diretor 
abre caminho para a verticalização

Editorial

A proposta de reformu-
lação do Plano Diretor de 
Indaiatuba, que a Prefei-
tura levou para a audiên-
cia pública nesta quinta-
-feira (27), abre caminho 
para a verticalização.

Tendência nas gran-
des cidades e que está 
chegando nos maiores 
municípios do interior, a 
verticalização interessa a 
grupos imobiliários pelo 
retorno financeiro.

Mas o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) disse que 
não vai permitir especu-
lação imobiliária no novo 
projeto, que deve ir à vo-
tação até junho. 

Há mais de 20 anos 
no mercado de revistas, o 
Grupo Mais Expressão 
lança primeira revista do 
ano no mês de fevereiro. 

A estação mais quente 
do ano é propícia para o 
aumento do número de ca-
sos de dengue, o que exige 
atenção redobrada na lim-
peza em casa. 

O Banco Central lançou 
sistema que permite o res-
gate de dinheiro parado em 
instituições financeiras até 
por meio do PIX e são R$ 8 
bilhões “esquecidos”

O setor de carros usados 
fechou o ano de 2021 com 
17,8% mais vendas que o 
ano de 2020, segundo pes-
quisa Federação Nacional 
dos Revendedores.

O cartunista, ilustrador 
e escritor Moacir Torres 
fez carreira em Indaiatuba 
como autodidata. Ele conta 
que começou a se interes-
sar especificamente por de-
senhos ainda muito peque-
no, com 9 anos.

Os membros do Consórcio Intermunicipal do Piraí re-
conduziram o prefeito Nilson Gaspar (MDB), de Indaiatu-
ba, para mais um ano na presidência do órgão.

No texto “Os esforços pela barragem do Piraí” este jor-
nal defende uma aceleração na construção da barragem do 
Ribeirão Piraí para ajudar as cidades no abastecimento.

Primavera perde em casa 
na estreia do Paulista da A2 

1ª revista do 
ano do Mais 
Expressão 
sai em 
fevereiro 

Preocupação 
com a dengue 
aumenta com 
a chegada
do verão 

Dinheiro 
‘esquecido’ 
em bancos 
pode ser 
resgatado

Cresce 17,8% 
a venda de 
carro usado 
em 2021, diz 
pesquisa

Cartunista de Indaiatuba faz
carreira como autodidata

Prefeito de Indaiatuba se 
reelege no Consórcio do Piraí

Time foi goleado por 3 a 0 pela Portuguesa no Estádio Gigante da Vila
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Os esforços pela barragem do Piraí

Artigos

Editorial

A criança é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. A Constituição Federal prevê que a 
criança possui direito à proteção integral em qualquer que seja a situação e os seus direitos sobrepõem a 
qualquer legislação. A saúde é um direito considerado fundamental. 

A previsão em Nota Técnica do Ministério da Saúde de que a vacinação contra Covid-19 para crianças 
não é obrigatória, e as constantes reiterações políticas de que somente os pais “que quiserem” vão imunizar 
seus filhos têm provocado sérias discussões no meio jurídico.

É uma intensa batalha de interpretações da legislação, mas advogados, promotores, procuradores de 
Justiça e juízes das Varas da Criança e da Juventude de todo o país têm sustentado que há um conjunto 
consistente de normas no país que estabelece o contrário do que diz o órgão de saúde brasileiro, ou seja: a 
vacinação infantil é OBRIGATÓRIA. 

Os pais ou responsáveis legais das crianças e dos adolescentes que não imunizarem seus filhos, por meio 
de vacina (seja qual for), nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, inclusive e principalmente 
contra COVID 19, podem responder pela infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), com previsão de multa de 3 a 20 salários mínimos e/ou estarem sujeitos à 
aplicação de uma ou mais medidas previstas no artigo 129 do ECA), entre eles inclusive a perda da guarda.

A vacina é um ato de amor, mais que isso, é um dever legal e não uma escolha pura e simples dos pais. 
Portanto, nada dessa história de meu filho, minhas regras.

Na hora de vender um imóvel é muito comum que os proprietários pensem em cuidar de toda a ne-
gociação por conta própria. Com o intuito de economizar com questões relacionadas à documentação, 
contrato, entre outros fatores.

Porém, esse não é o melhor caminho para vender um imóvel. Já que, na maioria das vezes, os donos 
dos imóveis não possuem o conhecimento necessário para executar a transação conforme os parâmetros 
legais, o que pode gerar muita dor de cabeça.

Então, para evitar que isto aconteça, apresentarei aqui quais são as van-
tagens de se vender um imóvel com a ajuda de uma imobiliária.

Antes de qualquer coisa, é preciso escolher uma imobiliária que atue 
com transparência e seriedade na sua região. Assim, você tem a garantia 
de que o seu imóvel será anunciado de forma estratégica e em mídias re-
levantes.

Bem como não terá que se preocupar com detalhes técnicos da negocia-
ção da propriedade. Uma vez que, terá o amparo de uma equipe comercial 
e jurídica durante o decorrer do processo, a fim de tornar tudo mais prático 
e ágil.

Não vou vacinar meu filho

As vantagens de vender imóvel com imobiliária

Alexsandra Manoel Garcia é advogada especialista em Direito de Família na AMG Advocacia

Maria Eduarda Silva dos Santos, do Grupo Silvana Carvalho -  O Grupo Silvana Carvalho é uma imobiliária 

CÔNSUL: O Ministério 
das Relações Exteriores de-
clarou Adonai Aires de Ar-
ruda, proprietário do Trem 
Republicano entre Salto e 
Itu, como cônsul honorário 
da República Dominicana em 
Curitiba. 

RESTAURANTE: O 
empresário instalou um res-
taurante na estação ferroviária 
de Itu. Ele já tinha um em Sal-
to. A unidade atende de quar-
ta a segunda-feira, das 7h30 
às 22h, com café da manhã, 
almoço, happy hour e jantar. 
Os clientes podem escolher 
um ambiente mais intimista, 
dentro do salão, ou se sentar 
em mesas ao ar livre.

FRASE DA SEMANA

“Não vou tomar o kit clo-
roquina do Bolsonaro, mas 
está complicado. Desse jeito 
a epidemia nunca vai termi-
nar”.

De João Carlos de Araújo, 
de 38 anos, ao criticar a fal-
ta de testes para detecção de 
Covid na rede pública de In-
daiatuba.

REGIONAL: Os pre-
sidentes das Câmaras de 
Indaiatuba, Pepo Lepinsk 
(MDB), e de Campinas, Zé 
Carlos (PSB), se reuniram na 
terça (25) para discutir ações 

conjuntas em defesa da Re-
gião Metropolitana e vão le-
var as demandas ao secretário 
de Estado de Desenvolvimen-
to Regional, Marco Vinholi.

CONTRASTE

Boato que virou fato

Jânio Quadros dizia que 
uma mentira repetida muitas 
vezes, no meio político, aca-
ba se tornando verdade.

Não estava errado. 
Afinal, a política vive de 

versões dos fatos. 
Quando se elegeu prefeito 

de Campinas, o falecido Chi-
co Amaral (MDB) se valeu 
disso contra a deputada Célia 
Leão (PSDB).

Paraplégica desde os 19 
anos, vítima de um acidente 
automobilístico, ela chegava 
nos palanques sem que nin-
guém visse e não mostrava a 
cadeira de rodas. 

Célia liderava a corrida 
eleitoral.

Assessores de Chico con-
taram a ele.

Chico não concordou, 
mas os marqueteiros come-
çaram a espalhar que a depu-
tada fingia e que andava em 
casa.

A fantasia ganhou as ruas 
e tirou uma vitória certa de 
Célia Leão, que era e é pa-
raplégica e defensora dos 
deficientes.

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), foi re-
conduzido ao cargo de presidente 
do Consórcio Intermunicipal do 
Piraí com a missão de fazer acon-
tecer a construção da barragem 
do ribeirão de mesmo nome, o 
que é mais que uma missão: é 
uma necessidade coletiva.

A sua escolha se deveu à 
experiência que tem na área de 
abastecimento de água, depois de 
ter sido superintendente do Saae 
de 2011 a 2016, tendo realizado 
nesse período as grandes obras 
do setor para Indaiatuba com 
reflexos para as demais cidades. 

A principal delas foi a cons-
trução de outra barragem, a do 
Capivari-Mirim, que armazena 

mais de 1 bilhão de litros d’água. 
Diga-se que a construção dessa 
barragem também enfrentou 
problemas como a do Piraí e 
só saiu depois que houve a sua 
determinação em realizar a obra.

Enfim, é um currículo que re-
almente dá ao prefeito de Indaia-
tuba as melhores condições reais 
de enfrentar os empecilhos que 
vêm dificultando a construção 
da referida barragem. Por isto, a 
sua escolha para o comando do 
consórcio foi acertada.

Por que se fala tanto na ne-
cessidade de construção dessa 
barragem? Porque há recursos 
para isto e o próprio Gaspar 
mostrou que não é uma obra 
em vão. Ou seja, ela realmente 

pode ajudar o abastecimento de 
Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva, 
que integram o Consórcio.

Ao contrário do que se ima-
ginava, não será impossível 
preencher o lago de 9 bilhões de 
litros de água. Essa água viria 
do represamento das sobras da 
captação e da desobstrução das 
nascentes que hoje não chegam 
por causa do assoreamento, que 
será retirado com a barragem.

Portanto, construir a barra-
gem é imprescindível. O governo 
do Estado já deu R$ 70 milhões e 
os municípios envolvidos outros 
R$ 15 milhões. O quanto antes 
essa obra começar, mais cedo se 
terá os seus benefícios revertidos 
para a cidade e para a região.

A2

Eloy de Oliveira

O empresário Ignácio de Moraes Júnior, de Indaiatu-
ba, vice-presidente da diretoria executiva da Fiesp, divul-
gou nesta quinta-feira (27) a perspectiva de crescimento 
das dez maiores economias mundiais considerados anos 
de 2000, 2021 e 2050. 

O gráfico revela que o Brasil terá melhora considerá-
vel. O país aparece em último lugar no ano 2000, onde o 
líder é o Japão. Já em 2021, a posição brasileira é a nona. 
Mas em 2050 passa a quinta. Tanto em 2021 quanto em 
2050 a China lidera.

PERSPECTIVAS E PLANEJAMENTO

PARA CONTINUAR A LEITURA 
ACESSE O QR CODE
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Proposta da Prefeitura permite agora a construção 
de prédios e também de corredores de comércio em 
vias que apresentem maior fluxo

Novo Plano 
Diretor flexibiliza 
verticalização

Entrou em segunda au-
diência pública nesta 
quinta-feira (27), o 

novo Plano Diretor de In-
daiatuba e a proposta da 
Prefeitura flexibiliza a ver-
ticalização da cidade.

No plano atual em vigor, 
a construção de prédios e 
também de corredores de 
comércio só está autorizada 
para vias de menor fluxo, 

Prédios já povoam o cenário, mas, com as mudanças,  vão aumentar

mas a intenção agora é que 
ela possa ocorrer em vias 
de fluxo comprometido, em 
ruas mais movimentadas. 

A liberação atende aos 
anseios de grandes grupos 
imobiliários que veem em 
Indaiatuba um mercado pro-
missor para a verticalização, 
como mostrou no final de 
2021 a coluna Poder de In-
fluência do Mais Expressão.

A verticalização é uma 
tendência em todos os gran-
des centros e começa a se 

intensificar também nas 
grandes cidades do interior. 

Para especialistas, o pro-
blema é que ela exige in-
fraestrutura mais arrojada e 
concentrada. 

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) disse, em entrevista 
exclusiva ao Gente de Ex-
pressão, no início deste ano, 
que pretende aprovar o novo 
Plano Diretor até meados do 
ano, mas que não admitirá 
especulação imobiliária. 

Durante a entrevista, o 

prefeito ressaltou que, in-
clusive, pretende criar cin-
turões verdes nos limites 
de Indaiatuba para evitar a 
conurbação.

Sua intenção é levar esse 
projeto para as cidades vizi-
nhas, sugerindo que adotem 
medidas semelhantes para 
preservar o meio ambiente e a 
qualidade de vida das cidades.

Outras medidas
Outras modificações de 

zoneamento foram apre-

sentadas durante a segunda 
audiência, realizada nesta 
quinta-feira. Elas serão de-
talhadas posteriormente a 
partir dos dados definidos 
após as discussões.

De acordo com a Prefei-
tura, a audiência também 
tratou de novos parques 
urbanos e zonas de interesse 
histórico, que serão redese-
nhados no cenário municipal 
com base nas definições 
técnicas encontradas no seio 
dessas discussões.

Indaiatuba se guia no seu 
planejamento urbano por um 
Plano Diretor que sofreu a 
última atualização completa 
em 2010.

 É por conta desse tempo 
que a Prefeitura começou a 
discutir a reformulação. 

As discussões tiveram 
início no final de 2019 e se 
arrastaram até agora por cau-
sa da pandemia do coronaví-
rus, que dificultou a proposta 
de análise com participação 
da população junto com os 
técnicos.

É a primeira vez em In-
daiatuba que se discute no 
mesmo processo o Plano 
Diretor e a Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo (LUOS). Se 
o Plano funciona de forma 
mais abstrata, a LUOS tem 
um caráter bem mais prático, 
atuando sobre as regras de 
ordenação do uso do solo. 
É a partir desta lei que é 
decidido o que existirá em 
cada local, se um comércio, 
uma indústria, uma residên-
cia, e também o porte dessa 
construção. 

“O tempo decorrido entre 
o início dos trabalhos e a 
segunda audiência pública, 
realizada nesta quinta-feira 
(27), foi maior que o plane-
jado. Por isto, vamos tornar 
o debate mais amplo com a 
realização de uma terceira 
audiência pública prevista 
para o mês de fevereiro”, 

Legislação em vigor foi reformulada em 2010 Discussão do planejamento e do 
uso do solo juntos é inédita

De qualquer forma, os 
debates estão agora na quar-
ta etapa do processo. Na 
primeira, houve a apresen-
tação do Plano de Trabalho 
e Processo Participativo. De-
pois, foi feito o Diagnóstico 
Municipal e a Divulgação 
em Audiência Pública. Nesta 
etapa, a Prefeitura apresenta 
as propostas técnicas de 
mudança. 

Haverá ainda nova Divul-
gação em Audiência Pública 
do que foi alcançado na 
discussão desta quinta-fei-

ra (27), que corresponde à 
quinta etapa. Em seguida, 
virá a Consolidação das 
Contribuições e apresen-
tação da Proposta Final na 
sexta etapa. 

A sétima e última etapa 
compreenderá a elaboração 
de uma Minuta da Revisão 
das Leis e uma nova Au-
diência Pública. Por fim, o 
texto será analisado e votado 
na Câmara. Se aprovado 
pelos vereadores e sancio-
nado pelo prefeito, passa a 
vigorar.

ROSANGILA R. TAKEMOTO/OLHARES DE INDAIATUBA
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ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

informou o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB).

Apesar de pouco comen-
tado, o Plano Diretor tem 
um papel importante para 
as questões de infraestru-
tura urbana, estabelecendo 
metas, diretrizes e objetivos 
para o desenvolvimento da 
cidade. Por uma série de 
questões técnicas, ele acaba 
sendo um pouco mais abs-
trato, funcionado como um 
norte para as decisões que o 
município toma no planeja-
mento e urbanismo.

Debates foram 
levados para bairros 

As discussões foram prejudicadas por conta da pandemia, 
que impediu reuniões com grande aglomeração



CÂMARA DE INDAIATUBA

Gaspar e diretoria são reconduzidos 
à presidência do Consórcio do Piraí 

Idealizador do Céu Azul, Pepo marca presença em ato das obras

Principal responsabilidade do grupo é a 
construção da barragem, que se arrasta 
há 20 anos e só em 2021 ganhou verba

Os membros do Con-
sórcio Intermunici-
pal do Piraí recon-

duziram, por unanimidade, 
em uma reunião híbrida na 
Prefeitura de Indaiatuba 
nesta quarta (26), o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) e sua 
diretoria para mais um ano 
de mandato.

A decisão levou em conta 
a construção da Barragem 
do Piraí, obra orçada em 
R$ 85 milhões e que aten-
derá Indaiatuba, Salto, Itu e 
Cabreúva com o armazena-
mento de 9 bilhões de litros, 
o equivalente a 9 vezes a 
Represa do Mirim.

Para os membros do ór-

gão, mexer na diretoria ago-
ra poderia atrapalhar o início 
da obra, que é aguardada há 
mais de 20 anos e que tem 
prazo de conclusão de três 
anos, sem contar o fato de 
Gaspar ser profundo conhe-
cedor do assunto.

Participaram presencial-
mente ou por videoconfe-
rência os prefeitos Laerte 
Sonsin (PL), de Salto, e Gui-

lherme Gazzola (PL), de Itu, 
além da vice-prefeita Noemi 
Bernardes (Podemos), de 
Cabreúva, que representou 
Antônio Mangiani (PSDB).

xxc
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Além de Gaspar, a su-
perintendente do consórcio 
Vanessa Cristina do Carmo 
Kuhl, o vice-presidente La-
erte Sonsin e os presidente 

ELOY DE OLIVEIRA
r edacao@ma i se xp re s sao .com .b r 

e vice do Conselho Fiscal, 
o tesoureiro, o Controle In-
terno e a Diretoria Técnica 
foram todos reeleitos na 
reunião desta quarta.

O presidente da Câmara 
de Indaiatuba, Pepo Lepinsk 
(MDB), fez questão de par-
ticipar do ato que marcou o 
início, nesta quarta-feira (26), 
da construção de 1.608 uni-
dades habitacionais no bairro 
Mato Dentro, denominado 

Céu Azul Residencial.
Hoje pré-candidato a de-

putado federal pelo grupo do 
ex-prefeito Reinaldo Noguei-
ra (MDB), Pepo esteve no 
local para lembrar que idea-
lizou o projeto quando estava 
secretário de Habitação no 

mandato anterior na Câmara. 
Durante o discurso e nas 

conversas no evento, o pre-
sidente da Câmara enfatizou 
que Indaiatuba é uma das 
poucas cidades do Brasil que 
não tem favelas graças ao tra-
balho habitacional feito pela 

Prefeitura, que deve iniciar 5 
mil moradias este ano.

O ato de início, coman-
dado pelo prefeito Nilson 
Gaspar (MDB), contou com 
a formalização de contratos 
de financiamento de 67 bene-
ficiados no projeto.

Prefeitos, vices e vereadores durante 
reunião de reeleição da diretoria
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Passo mais importante é separar os bens pessoais dos 
sócios daqueles bens que são atrelados ao negócio

O que fazer para 
proteger o patrimônio 
da sua empresa

Com certeza você já 
ouviu falar na história 
de algum empresário 

que teve seus bens pessoais 
arrolados ou penhorados em 
razão de dívidas adquiridas 
pela empresa. Mas, você sa-
bia que há diversas formas 
de evitar esse tipo de proble-
ma? Chama-se proteção pa-
trimonial. Saiba como fun-
ciona aqui.

O processo de evolução 
de uma empresa é sempre 
complicado e raramente 
acontece do modo como de-
veria. Logo no início da em-
presa, o empreendedor vai 
se acostumando a utilizar o 
patrimônio pessoal para in-
vestir no próprio negócio (e 
vice-versa).

À medida que a empresa 
cresce e começa a movimen-
tar quantias cada vez maio-
res, cria-se uma confusão 
entre o patrimônio pessoal 

dos sócios e o patrimônio da 
própria empresa. O fluxo de 
caixa, as dívidas e todas as 
movimentações financeiras 
se tornam uma coisa única e 
difícil de separar.

O resultado é exatamen-
te aquele que você imagi-
na: se a empresa for mal, a 
vida e o próprio patrimônio 
dos sócios acabarão sofren-
do também. Ou seja, se um 
barco naufraga, o outro cairá 
junto. Se essas informações 
lhe geraram arrepios, não se 
preocupe, porque o objetivo 
desse texto é auxiliá-lo na 
proteção do seu patrimônio e 
evitar esse tipo de risco

 
O diferencial
A proteção patrimonial 

(também conhecida como 
blindagem patrimonial) é um 
conjunto de ações de nature-
za jurídica e/ou contábil que 
visam proteger o patrimônio 
pessoal de investidores, só-
cios, donos de uma empresa 
ou de qualquer tipo de orga-

nização.
As ações tomadas no pro-

cesso de blindagem patrimo-
nial buscam separar o patri-
mônio pessoal dos sócios do 
patrimônio atrelado à empre-
sa. Assim, utilizam-se dispo-
sitivos jurídicos e contábeis 
com o objetivo de proteger 
o patrimônio pessoal dos 
sócios de eventuais crises 
financeiras enfrentadas pela 
empresa.

A proteção patrimonial 
possibilita uma segurança 
muito maior para o empreen-
dedor. Os problemas finan-
ceiros da empresa serão res-
tritos à pessoa jurídica sem 
que interfira diretamente no 
patrimônio dos donos e só-
cios. Isso não significa dizer, 
é claro, que os donos e sócios 
nunca serão responsabiliza-
dos por eventuais passivos 
da empresa.

A blindagem patrimonial 
não isenta os sócios de suas 
obrigações e responsabilidades 
em relação à empresa. Apenas 

cria formas de proteger o patri-
mônio pessoal de cada um na 
eventualidade de ocorrência de 
crises financeiras.

Serviço é legal?
A proteção patrimonial 

não tem qualquer tipo de 
ilegalidade. Todas as ações 
jurídicas e contábeis estão 
em total conformidade com a 
legislação.

A proteção patrimonial 
é resultado de um trabalho 
conjunto entre um advogado 
empresarial e um contador. 
Em geral, o advogado é o 
profissional responsável por 
orientar quais ações serão re-
alizadas.

É importante que a esco-
lha do profissional seja feita 
com base na experiência pré-
via. Além disso, é essencial 
que o profissional escolhido 
tenha bom conhecimento das 
atividades realizadas pela 
empresa.

Portanto, analise os cases 
anteriores do profissional e 

informe-se sobre que tipo de 
estratégia é proposta para o 
seu caso. Jamais esqueça de 
tirar todas as suas dúvidas e 
ter a certeza de que enten-
de perfeitamente tudo o que 
será feito.

Esse serviço não é ape-
nas para grandes empresas. 
Mesmo empresas pequenas 
podem se beneficiar da pro-
teção patrimonial a partir da 
produção de um plano de 
crescimento no qual a blin-
dagem patrimonial já é leva-
da em consideração.

Sobre o autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advoga-
do, especialista em Direito 
Tributário, Holding e Pla-
nejamento Societário, Pós-
-Graduado em Direito do 
Trabalho e Processual do 
Trabalho, sócio do escritório 
Percival Nogueira Socieda-
de Individual de Advocacia 
e do escritório contábil Har-
monia Contabilidade.

A proteção patrimonial 
evita que os sócios sofram 

perdas pessoais caso a 
empresa acabe indo mal

Em geral, a proteção patrimonial é realizada a partir de uma série de ações jurídicas e contábeis. O tipo de ação a ser 
executada e a estratégia utilizada para a blindagem é analisada de acordo com o caso concreto. Mas algumas das ações que 
podem ser utilizadas para a proteção patrimonial são:

• Alteração na modalidade da empresa: uma das ações mais comuns para a blindagem patrimonial é a alteração da 
modalidade jurídica da empresa. Há modalidades que permitem a separação entre o patrimônio pessoal e o empresarial, 
como a sociedade empresária limitada, a sociedade unipessoal limitada, dentre outras.

• Estrutura de sociedades: a estruturação da empresa na modalidade de sociedades é um formato muito utilizado para 
obtenção de certas vantagens fiscais e outros benefícios importantes para uma blindagem patrimonial.

• Criação de holdings: a proteção patrimonial com planejamento sucessório e tributário através de holding está entre 
os serviços mais procurados por empresas de alto faturamento e uma diversidade de atividades monetárias.

• Doações e planos de sucessão: a doação de bens também pode fazer parte das estratégias de blindagem patrimonial. 
Além disso, são frequentemente utilizadas em planos de proteção patrimonial e sucessão familiar. 

COMO FUNCIONA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL



Semana passada fala-
mos sobre ser educados 
financeiramente, mas tal-
vez o nosso caso seja de 
falta de saúde financeira e 
não de falta de educação 
financeira.

Mas qual seria a dife-
rença? 

Uma pessoa com falta de 
educação financeira tem fá-
cil acesso ao dinheiro, mas 
ele não dura nas suas mãos, 
já a pessoa que está doente 

em sentido financeiro seria 
aquela que, por ganhar pou-
co, não consegue equilibrar 
suas contas e por isso sempre 
sobra mês e falta dinheiro 
para pagar todas as contas 
que ele fez.

Então para saber qual de-
cisão tomar primeiro preci-
samos saber onde estamos, 
para depois saber para onde 
vamos, pois, como sempre 
ouvimos dizer, cada caso é 
um caso.

Mas vamos analisar: se o 
seu caso for ter o dinheiro e 
gastar com bobeiras que não 
acrescentam, o ideal seria 
começar a pagar a si mesmo, 
separando mensalmente um 
valor para poder guardar e 

assim, com o que sobrar, eu 
vivo o restante do mês.

E se o meu caso, como no 
caso da maioria das pessoas, 
é falta de dinheiro, a solução 
seria tentar eliminar algumas 
despesas, trocar dívidas ca-
ras por dívidas com taxas 
de juros mais baratas (isso 
se chama renegociação ou 
composição da dívida) e co-
meçar, depois de equilibrar 
o seu orçamento, passar a 
pensar em guardar dinheiro.

Portanto, antes de come-
çar a abrir uma conta numa 
corretora e sair por aí com-
prando ações, porque ou-
viu alguém dizer que ganhou 
dinheiro na bolsa, antes 
analise sua situação, procu-

re ajude de um consultor 
financeiro certificado e 
busque a sua liberdade 
financeira.

Falta de saúde e falta de 
educação tem solução, o 
que não tem solução é falta 
de iniciativa.

Como está sua saúde financeira hoje?

Juliano José Rinaldo (47 
anos) Marido da Giovana e 
Pai do Lucas. Especialista 
em investimentos. Já atuou 
no HSBC Bank Brasil, 
HSBC Vida e Previdência, 
Ativa Investimentos e LTW 
Consult
Apresentador do Programa 
Café a mercado, Descom-
plica e Diario Consult da 
LTW Consult

Juliano José Rinaldo
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Uma empresa canadense 
chamada Corporate Knights 
fez um ranking das 100 em-
presas mais sustentáveis do 
mundo em 2022, e o Banco 
do Brasil foi o banco mais 
bem colocado do mundo, 
além de ser a empresa bra-
sileira mais bem colocada, 
ficando na 21ª posição. Não 
é a primeira vez que o BB é 
o banco mais bem colocado 
neste ranking, em 2019 e 
2021 ele já havia conquista-
do esse posto.

BB lidera o ranking das 100 empresas mais sustentáveis do mundo e o resultado se repete há três anos já

Banco do Brasil é o mais bem colocado do mundo
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CNI aponta forte recuo 
da produção industrial em dezembro de 2021. Em compara-
ção com o mês anterior a produção das fábricas apresentou 
forte queda deixando evidente a desaceleração industrial no 
país. Na escala onde valores abaixo dos 50 pontos indicam 
retração, foi registrado 43,3 pontos em dezembro de 2021. 
Em novembro era 50,4 pontos. A falta ou o alto custo das 
matérias-primas foi o principal motivo apresentado.

RÚSSIA E UCRÂNIA - A tensão entre Rússia e Ucrânia 
vem tomando a atenção dos noticiários no mundo (foto). 
Caso haja um conflito entre esses países vizinhos, até mesmo 
o Brasil pode ser afetado. Os Estados Unidos observam de 
perto essa tensão entre os países, e já preparam suas motiva-
ções para intervirem caso haja uma guerra entre eles. China 
é mais um país que pode ser afetado por este conflito, visto 
que os chineses são os maiores compradores do minério 
ucraniano. No Brasil um efeito imediato seria a valoriza-
ção do Dólar, com os investidores tirando seu dinheiro do 
risco e levando para a moeda mais usada no mundo. Outra 
consequência seria a provável alta nos valores do petróleo 
e do gás natural.

TAXA DE JUROS - Banco Central do Brasil deve au-
mentar taxa de juros aos 12% neste ano e mantê-la alta por 
um longo tempo para tentar conter a inflação. Especialistas 
acreditam que somente a partir de 2023 a taxa pode vir a cair, 
mesmo assim deve se manter no patamar dos 9%. Momentos 
de incerteza como as eleições presidenciais e novas variantes 
da Covid-19 exigem cuidado do Banco Central.

CEOS ACREDITAM - Economia tem perspectiva de 
melhora, segundo 63% dos CEO´s brasileiros da indústria 
de consumo. Os presidentes de empresas da indústria do 
consumo enxergam boas expectativas para este ano de 2022, 
82% deles veem boas perspectivas para a economia inter-
nacional, 5% acreditam numa estabilidade, e 13% projetam 
desaceleração econômica para este ano. Quando perguntados 
sobre o PIB brasileiro, 11% enxergam estabilidade, 26% uma 
desaceleração e 63% projetam um crescimento econômico 
em 2022. Estes dados vêm da 25ª edição da Pesquisa Anual 
Global com CEOs da PwC.
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Muita gente tem dinheiro ‘esquecido’ em bancos
REPRODUÇÃO

Banco Central calcula que existam cerca de R$ 8 bilhões 
parados nas instituições financeiras atualmente

O Banco Central (BC) 
lançou nesta segun-
da-feira (24) o Sis-

tema de Valores a Receber 
(SVR), que permite que ci-
dadãos e empresas consul-
tem se têm algum dinheiro 
“esquecido” a receber em 

Em nota, o BC afirmou que 
“Em algumas situações, 
os saldos a receber podem 
ser de pequeno valor, mas 
pertencem aos cidadãos, que 
agora possuem uma forma 
simples e ágil para receber 
esses valores”.

Como consultar
A consulta deve ser feita 

através do site do Banco 
Central na página “Minha 
Vida Financeira”, infor-
mando o CPF ou CNPJ da 
empresa. Porém, devido ao 
grande número de acessos, 
o BC precisou suspender 
o serviço temporariamente 
para que ajustes fossem 
feitos.

Em nota, a autarquia 
disse que “O lançamento do 
Sistema Valores a Receber 
gerou demanda de acessos 
muito acima da esperada, o 
que provocou instabilidade 
em sua página e também nos 
sites do BC, do Registrato 
e Minha Vida Financeira”.

Via PIX
Caso o cidadão tenha valo-

res a receber poderá solicitar 
o resgate via PIX. Porém, 
para escolher essa opção é 
necessário que os bancos 
ou instituições financeiras 
tenham aderido a um termo 
específico junto ao BC.

A outra alternativa é infor-

DENISE KATAHIRA
r edacao@ma i sexp re s sao .com .b r 

bancos e demais entidades do 
sistema financeiro. De acordo 
com o BC, existem cerca de 
R$ 8 bilhões parados em 
bancos e demais instituições 
financeiras, esperando serem 
sacados.

Segundo a autarquia, é 
comum que as pessoas não 
saibam ou não se lembrem 
da existência dos saldos. 

Sistema lançado pelo Banco 
Central permite saber onde está o 

dinheiro e como retirar

Recursos esquecidos podem
ser resgatados facilmente, até 
mesmo via PIX pelo cidadão

Sistema lançado pelo Banco Central 
permite saber onde está o dinheiro

mar os dados de contato e, em 
seguida, a instituição finan-
ceira deve informar o meio de 
pagamento ou transferência.

Os valores devem entrar 
na conta dos cidadãos em até 
10 dias úteis após a solicita-
ção do resgate.



Relatório 
divulgado pela 
Fenauto mostra 
que o número de 
negócios passou 
de 15 mil no ano 
passado

A Federação Nacio-
nal das Associações 
dos Revendedores 

de Veículos Automotores 
(Fenauto), entidade que re-
presenta o setor de lojistas 
multimarcas de veículos 
seminovos e usados, di-
vulgou no último dia 14 
as estatísticas referentes às 
vendas: em 2021, o total 
de carros comercializados 
foi de 15.106.724 unidades, 
resultado 17,8% superior ao 

Setor de carros usados fecha 2021 
com 17,8% mais vendas que 2020

verificado em 2020.
Somente no mês de de-

zembro de 2021 foram co-
mercializados 1.201.600 
veículos, contra 1.165.436, 
em novembro, resultando 
em um aumento de 3,1%.

Apesar de prever um pro-
gressivo retorno à normali-
dade, a Fenauto ressalta que 
o aumento dos compromis-
sos com impostos e outras 
despesas comuns no começo 
de ano, deve influenciar e 

fazer oscilar os índices de 
confiança do consumidor na 
economia, o que pode afetar 
as vendas neste princípio de 
2022.

Boas vendas
Para Jocimar Martins, 

gerente da Martini Veículos, 
uma das grandes revendas 
de Indaiatuba, as vendas 
neste mês estão abaixo do 
esperado. “O mercado está 
aquecido, porém começo de 

ano, com as férias escolares 
e os impostos que vencem 
neste mês, as vendas estão 
quase paradas”, disse. 

Mas ele acredita que as 
vendas de usados ainda 
continuarão em alta, pois 
o valor dos carros 0 KM 
continua alto. “O que tenho 
observado é que o preço do 
carro zero tem subido todo 
mês em média de 2% a 3% e 
os usados tem acompanhado 
esse aumento”, conta.

REPRODUÇÃO/GOOGLE

É a lei da oferta e da 
procura que manda no mer-
cado. “A demanda em geral 
está aquecida, mas o que 
acontece é que o carro zero 
está com preço muito alto 
e a compra do usado acaba 
sendo a opção de muitos. 
Mas o usado está escasso 
no mercado também, o que 
gera valorização”, explica 
Martins.

O gerente também enfati-
za que as taxas de juros têm 
sido a grande vilã. “Resu-
mindo, o nosso dinheiro está 
perdendo valor e a gente não 
está conseguindo repor o po-
der de compra. Assim como 
meus colegas do ramo, antes 
eu tinha capital para comprar 
12 carros por estoque. Hoje 
conseguimos comprar 8 com 
o mesmo capital”, disse. 
“Nosso dinheiro não está 
acompanhando a inflação e 
os aumentos que tiveram”, 
lamenta Martins.
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Mercado de carros usados garante vendas enquanto os carros “zero quilômetro” estão em falta e mais caros



G o v e r n o  a u t o r i z a 
t ransferência  com 
débito de IPVA

Após ser alvo de inúme-
ras críticas de donos 
de veículos, lojistas e 

representantes de entidades, o 
governo de SP recuou na deci-
são de querer receber o IPVA 
à vista nas transferências de 
propriedade de veículos.

João Dória, do PSDB, (foto) 
baixou decreto na quara-feira 
(26) liberando a transferência 
de veículos com o IPVA par-
celado. A medida deve ajudar o 
mercado de compra e venda de 
veículos seminovos e usados. 

Na versão anterior, como 

lojas que vendem”, afirmou.

Projeto na Assembleia
Em um primeiro momento, 

o governo do Estado de São 
Paulo mandou um projeto de 
lei para que a Assembleia Le-
gislativa pudesse regulamentar 
a questão. Entretanto, segundo 
a assessoria de comunicação da 
Secretaria de Fazenda e Plane-
jamento, durante os estudos de 

mostrado em reportagem do 
Mais Expressão, assim que 
o comunicado de venda do 
veículo fosse realizado, o com-
prador era obrigado a pagar o 
imposto no ato, independente 
das datas de parcelamento, e 
isto afastava os compradores.

Segundo o sócio da Aveni-
da Veículos, Renato Rocha, a 
regra prejudicava os clientes 
e as próprias lojas, com uma 
série de problemas. “O com-
prador fica mais inseguro para 
comprar por conta do paga-
mento do imposto à vista. Isso 
pode fazer com que muitos não 
façam o licenciamento, causan-
do também problemas para as 

legislação foi descoberto um 
decreto existente desde 2014, 
ainda na gestão Geraldo Alck-
min (sem partido), que obrigava 
o pagamento do tributo para que 
houvesse a regularização da 
transferência. Apesar da exis-
tência desse decreto, a cobrança 
de IPVA no ato da transferên-
cia, independente das datas de 
parcelamento, passou a 
valer de fato apenas 
em 2022 e por exi-
gência de Dória.   

Com o novo de-
creto, a ideia é “pro-
piciar melhores 
condições para 
o  mercado 
de veículos 
usados”, fa-

A10

Tomada na quarta-feira (26), decisão 
significa recuo do governador, que en-
frentou críticas por cobrar imposto à 
vista na mudança de dono do veículo 

cilitando a venda e trazendo 
uma simplificação do proces-
so, afirmou a assessoria de 
comunicação da pasta. Para 
quem for pagar a cota em 
fevereiro ou mesmo parcelar, 
o desconto é de 5%, podendo 
ser realizada a divisão em até 
5 vezes. O imposto é calculado 
sobre o valor médio de venda 

dos modelos, em São Paulo, 
o cálculo feito sobre a 
estimativa da pesquisa 
realizada pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas resultou 

em uma eleva-
ção média 

de 21,99% 
para os au-
tomóveis.

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

A Prefeitura de Indaiatuba 
divulgou que espera receber 
R$ 80 milhões em 2022 com 
o retorno da arrecadação com 
o IPVA. O montante signifi-
ca um aumento de 21% em 
relação ao recolhimento do 
ano passado, quando o mu-
nicípio recebeu cerca de R$ 
66 milhões. 

Indaiatuba prevê arrecadar R$ 80 mihões
O dinheiro arrecadado 

com o imposto no Estado 
de São Paulo, de acordo 
com a Lei 21, é dividido 
da seguinte maneira: 20% 
para o Fundeb, o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação, e o 

restante para prefeituras e o 
governo do Estado de São 
Paulo, podendo ser investido 
em qualquer área da admi-
nistração.

Segundo o IBGE, até 
2020 a cidade de Indaiatuba 
contava com cerca de 201 
mil veículos, destes 118 mil 
de carros particulares



A11



Próxima revista 
Mais Expressão 
sai em fevereiro

Dia da Padroeira terá 
programção especial 

Publicação circu-
la em Indaiatuba 
há mais 20 anos 
tanto na versão 
geral quanto na 
versão temática 

Festa em 
comemoração à 
Nossa Senhora 
da Candelária 
conta com pedido 
online e retirada 
drive-thru

Além do jornal sema-
nal, com edições em 
Indaiatuba e mais qua-

tro cidades, o Grupo Mais 
Expressão consolidou a sua 
presença no mercado editorial 
também com o formato revista. 

A conhecida Revista Mais 
Expressão está no mercado 
há mais de 20 anos, trazendo 
informação, novidades e credi-
bilidade e a primeira edição do 
ano sai em fevereiro. 
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“Estamos sempre tentando 
descobrir cases que enriqueçam 
o leitor com experiências novas, 
diz a editora Denise Katahira.

 Fora as revistas de varieda-
des,  a Revista Mais Expressão 
também tem versões temáticas, 
nas quais se procura fazer edi-
ções com um único tema.

O Dia de Nossa Senhora 
da Candelária, padro-
eira de Indaiatuba, será 

comemorado na próxima quar-
ta-feira (02) e será celebrado 
pela Igreja Matriz com missa 
especial e almoço.

Além das comemorações 
com eventos religiosos, a pa-
róquia também promoverá os 
eventos festivos com vendas  
online e retirada drive-thru. 

No próximo dia 02, feriado 

Capa de uma das edições da Revista 
Construção do Grupo Mais Expressão

municipal, a programação inicia 
com a Missa Solene de apresen-
tação de Dom João Inácio Mul-
ler, arcebispo Metropolitano de 
Campinas, e, às 17h, haverá a 
missa em comemoração à Nos-
sa Senhora da Candelária com o 
Padre Paulo R. Emiliano.

Na parte festiva, haverá o 
tradicional almoço com maio-
nese, macarrão, frango assado, 
bebidas. A novidade neste ano 
é o bolo de Nossa Senhora da 
Candelária, sabor doce de leite. 

Almoço e bolo
Os pedidos, tanto do almoço 

quanto do bolo, devem ser fei-
tos antecipadamente no site da 
Igreja (www.lojanscandelaria.
com.br); na Secretaria da Igreja 
Matriz, que funciona de terça a 
sexta-feira, das 8h às 17h, e aos 
sábados, das 8h às 12h, ou ainda 
junto à Pastoral do Dízimo, nos 
horários das missas/celebrações 
de todas as comunidades. 

A retirada do almoço e do 

bolo deverá ser feita no dia 02 
de fevereiro, das 11h às 14h, no 
Salão Paroquial da Matriz.

Festividade
Por conta da pandemia, a tra-

dicional quermesse será realiza-
da da seguinte forma: no sábado 
(05) haverá um cardápio diver-
sificado com pizzas, lanches, 
doces e bebidas e os pedidos 
deverão ser feitos antecipada-
mente, até as 16h do sábado do 
evento, no site da Igreja Matriz; 
na secretaria da Igreja Matriz 
ou então junto à Pastoral do 
Dízimo, no horário das missas 
presenciais na Matriz.

A retirada ocorre no salão 
paroquial, no dia 05, e será feita 
pelo sistema drive-thru, das 
17h30 e 21h. 

Já no domingo (06) haverá 
o Tarde de Prêmios, às 15h, 
no canal da Igreja Matriz no 
Youtube. Serão cinco rodadas 
que sortearão eletrodomésticos 
e prêmios em dinheiro. 

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 
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Bom Churrasco 
faz sucesso com 
o kit Mistura

Empresário criou o 
negócio sem dinheiro

A Casa de Carnes Bom 
Churrasco está em 
funcionamento des-

de 2018, e de lá pra cá tem 
conquistado cada vez mais 
clientes devido à qualidade 
dos produtos e também ao 
bom atendimento, mas o que 
impulsionou mesmo as ven-
das do negócio foi a criação 

Sonho antigo do empre-
sário Bruno Peder, a Casa 
de Carnes Bom Churrasco se 
tornou realidade justamente 
quando ele estava sem di-
nheiro.

Peder trabalha há mais 
de 17 anos na área de co-
mercialização de carnes e 
sempre quis ter o seu próprio 
açougue. A oportunidade 
surgiu há 4 anos, porém em 
um momento em que ele não 
tinha dinheiro para investir.

“Um amigo me disse que 
havia um senhor chamado 
Aparecido, da Casa de Car-
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O Kit Mistura 
traz vários 

tipos de 
carnes em 

bandejas de 
500 gramas 

embaladas a 
vácuo

do Kit Mistura.
Trata-se da montagem de 

diversos tipos de carnes, tudo 
separado e cortado na hora. 
As carnes são embaladas em 
bandejas de 500g ou embala-
das a vácuo. “Temos diversos 
kits, a gosto do cliente, e é um 
sucesso”, conta o proprietário 
Bruno Peder, que está há mais 
de 17 anos no mercado.

“O sucesso foi tanto que 
alguns açougues da cidade 
acabaram adquirindo a ideia”, 
conta Peder. “Mas, a ideia 

inicial mesmo veio de um 
açougue de Goiás. Achei tão 
prático que liguei pra eles 
pra saber se podia colocar 
em prática em Indaiatuba”, 
completa.

Peder conta que atual-
mente já possui duas lojas em 
Indaiatuba. “Procuro sempre 
oferecer os melhores produ-
tos aos meus clientes, pois 
é isso que os torna fiéis. E 
foi através de muita luta, 
determinação e respeito ao 
cliente que tenho conquistado 
o meu espaço no mercado de 
Indaiatuba”.

A Casa de Carnes Bom 
Churrasco trabalha com 
todos os tipos de carnes 

frescas de desossa, 
carnes embaladas 

de qualidade, 
cortes diferen-
ciados, carnes 
recheadas, 
além do kit 
misturas.

Ideia deu tão certo que vários açougues de Indaiatuba 
também adotaram; casa está no mercado desde 2018

nes União, no Jardim Morada 
do Sol, que estava vendendo 
o seu açougue. Então eu fui 
até lá para conversar com ele, 
mas sem nenhum dinheiro 
para comprar”, disse. “Eu já 
tinha meu próprio açougue, 
mas era sociedade. E eu so-
nhava em ter o meu negócio 
sozinho”.

Ele conta que foi com a 
cara e a coragem tentar fechar 
o negócio. Em conversa com 
o senhor Aparecido, Peder 
contou sua história de vida e 
também sua batalha profis-
sional. “No início ele ficou 
espantado e me disse como 
você quer comprar se não 
tem dinheiro?” 

Passaram-se duas sema-
nas e o dono da Casa de Car-
nes União ligou para Peder 
fechando negócio. “Graças 
à confiança dele em acreditar 
no meu trabalho, hoje estou 
crescendo no mercado de 
Indaiatuba. Agradeço muito 
a ele por ter me deixado abra-
çar essa oportunidade”.

Atualmente a Casa de 
Carnes Bom Churrasco é co-
mandada pelos proprietários 
Bruno Peder e sua esposa 
Gabriela Assis. “Mas, não 
posso deixar de agradecer 
meu irmão Wellington, que 
sempre me apoiou e o nosso 
amigo David Mussi”, fina-
liza.

O empresário Bruno Peder e a
 esposa Gabriela Assis, que 

comandam a Bom Churrasco

REPRODUÇÃO



Colégio Meta realiza reformas na 
estrutura antes do retorno às aulas

COLÉGIO META 

O ano letivo de 2021 
terminou com gos-
tinho de festa para 

a comunidade escolar do 
Colégio Meta. Só no mês de 
dezembro, foram promovi-
dos um Luau para os jovens 
do terceirão, dois Meta Camp 
(eventos de transição entre 
segmentos de ensino), três 
eventos de formatura e dois 
dias inteiros de Festa Neon, 
durante os períodos regulares 
de aulas e também à noite. 

Afinal, eles merecem, estu-
dantes guerreiros, famílias 
parceiras, equipe acolhedora 
e engajada. 

As férias escolares final-
mente chegaram, com gos-
tinho de mais festa, no Natal 
e na passagem de ano. Mas, 
com 2022 chegaram também 
os novos desafios, porque a 
tarefa de planejar um ano in-
teiro de trabalho é complexa 
e requer diversas ações. Em 
todo início de ano são reali-
zadas melhorias nos espaços 
da escola e, desta vez, a ala 
do Ensino Médio da Unidade 
II foi contemplada. 

Junto com as reformas, 
preparação de documen-
tos, orga-
nização de 
materiais, 
r e u n i õ e s 
com diver-
sos setores 
do Colégio, 
pesquisas, 
e s t u d o s , 
organização do período de 
planejamento, acolhimento 

aos professores, entre tantas 
outras tarefas a executar para 

garantir o melhor aos estu-
dantes, reduzem o tempo a 

quase nada. 
Dia 19 de janeiro chegou 

muito rápi-
do, alegre, 
vibrante e 
recheado de 
novidades, 
com muitas 
expectati-
vas. Já era 
o momento 

de integrar os mestres, com-
partilhar com eles as novas 

Alunos retornaram das férias e foram recebidos com festa e alegria pelos professores

diretrizes e partir para o tra-
balho, literalmente colocan-
do a mão na massa. Foram 
cinco dias de formação e 
projeção de diversos sonhos a 
se concretizarem durante este 
ano. Mais uma meta atingida.

O período de planeja-
mento escolar foi um su-
cesso, oportunizando lindas 
construções coletivas de 
conhecimento, cooperação, 
integração e criatividade, 
em ambiente descontraído 
e motivador. Paralelamente 
aos trabalhos de planejamen-
to, foram promovidos dois 
drive thru para a retirada dos 
materiais e kit do aluno, e o 
primeiro encontro entre fa-
mília e escola, por segmento 
e unidade, totalizando 12 
encontros. 

Serviço
A Unidade I está si-

tuada na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 
II, na Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 
nº 1541, Itaici.
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 Preparativos 
envolveram 
organização de 
materiais, 
reuniões com 
diversos setores, 
pesquisas, estudos, 
planejamento e 
acolhimento aos 
professores e 
alunos

INFORME PUBLICITÁRIO

Dia 19 de janeiro chegou 
muito rápido, alegre, vibrante 

e recheado de novidades, com 
muitas expectativas
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Pacientes se queixam do novo 
protocolo de testagem para Covid

REPRODUÇÃO

Após a mudança de 
protocolo para os 
testes de Covid-19, 

realizada pela Prefeitura de 
Indaiatuba, limitando os testes 
a grupos de risco, em virtude 
da falta dos insumos, a popu-
lação já começa a sentir os 
desdobramentos. Diversos 
moradores com sintomas de 
síndrome gripal, ouvidos pelo 
Mais Expressão, ainda tentam 
recorrer ao Hospital Dia, ponto 
principal de testagem na cida-
de, para a realização do exame. 
A dificuldade para conseguir 
um encaminhamento médico 
que autorize a testagem, no 
entanto, tem gerado revolta.

J o ã o 
C a r l o s 
de Araú-
jo, de 38 
anos, era 
um dos 
mais exaltados esta semana. 
O morador contou ao Mais 
Expressão que tentou fazer 
o exame no Hospital Dia na 
última quarta-feira, mas não 
conseguiu. Mesmo com bas-
tante tosse, rouquidão e dor 
de cabeça, João Carlos não 
obteve o encaminhamento 

necessário para autorização 
do exame, uma vez que a sua 
situação não se enquadrava 
no grupo de risco adotado. 
“Não vou tomar o kit cloro-
quina do Bolsonaro, mas está 
complicado. Desse jeito a 
epidemia nunca vai terminar”, 
comentou o morador. Outros 
moradores que estiveram no 
Hospital Dia também enfren-
taram o problema. A maioria 
não tinha o encaminhamento 
ou não se enquadrava.   

Desde o dia 19, data em 
que foi anunciada a mudança 
do protocolo para exames na 
cidade, somente gestantes e 
mulheres em pós-parto de até 
45 dias, profissionais de saúde 
e segurança e pacientes em ca-
sos graves que necessitem de 

assis-
tência 
hospi-
t a l a r 
conse-
guem 
reali-
zar os 
testes 

pela rede pública de saúde. 
A falta de teste não é uma 

exclusividade local. Com o 
crescente aumento no número 
de casos de Covid neste mês 
de janeiro, a falta de testes an-
tígeno e PCR para a Covid-19 
é uma realidade enfrentada no 
mundo todo.

A medida é defendida por especia-
listas em razão da falta de material, 
porém eles admitem que pode haver 
problemas no controle da pandemia
LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

A infectologista do Hos-
pital Vera Cruz - Centro 
Médico São Camilo, Vera 
Rufeisen, diz que a priori-
dade para os testes é uma 
medida necessária, mas ad-
mite que ela pode gerar 
subnotificações. 

Sem uma possibilidade 
para confirmação a par-
tir de testes, o diagnóstico 
para o novo coronavírus e 
até mesmo a obtenção de 

Especialista teme subnotificação de casos
atestados trabalhistas estão 
sendo realizados através 
de um diagnóstico clínico, 
levando em conta os sinto-
mas de síndrome respiratória 
apresentados e o histórico de 
contato próximo ou domici-
liar nos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos primeiros 
indícios da doença. 

A partir dos primeiros 
sintomas é recomendado o 
isolamento do paciente, re-

forçou Vera Ruseifen. “To-
das as pessoas sintomáticas 
devem ser aconselhadas a 
cumprir as regras de iso-
lamento social, a despeito 
de ter ou não realizado o 
teste para a confirmação de 
Covid. Os riscos para sín-
dromes gripais são menores 
e, caso haja agravamento, 
as pessoas devem procurar 
atendimento médico”, disse 
a infectologista.

Os testes de Covid sumiram do mercado e levaram à pré-seleção da Prefeitura



Chuva e calor exigem 
atenção com a Dengue

O calor, a umidade alta 
e os dias consecutivos 
de chuva, muito carac-

terísticos do verão, são ideais 
para a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
doença. Com isso, os números 
de casos de Dengue, Zika e 
Chikungunya podem crescem.

Em razão dessa situação, 
é importante redobrar os cui-
dados, evitando o acúmulo de 
água parada em depósitos nas 
proximidades das residências.

E para alertar sobre a pre-
venção dessas enfermidades, 
que podem levar à morte em 
casos mais graves, o infecto-
logista Marcus Vinicius Mario 
Miranda, membro da platafor-
ma Doctoralia, fala sobre pre-

venção, sintomas e tratamentos.
Além de evitar acúmulo de 

água parada, o infectologista 
também orienta sobre o uso de 
repelentes que podem auxiliar 
para evitar a ocorrência da 
picada.

“Dessa forma, a limpeza da 
casa deve ser feita com aten-
ção principal à área externa: 
quintais, vasos de flores, caixas 
d’água ou qualquer lugar em 
que possa haver o acúmulo de 
água deve ser constantemente 

vigiado para evitar a reprodu-
ção do mosquito”, explica.

Sinais
Segundo o especialista, é 

importante ficar atento aos 
sintomas que podem variar 

nos adultos e nas crianças. 
“Nos adultos é bem co-
mum a ocorrência de febre 
alta (entre 39 e 40 graus) 
associada à dor de cabeça, 
prostração, dores muscu-
lares e nas articulações, 
bem como atrás dos olhos, 
vermelhidão no corpo e co-
ceira. Nas crianças a febre 
alta pode vir acompanhada 
de apatia, sonolência, recusa 
da alimentação, vômitos e 
diarreia”, alerta.

Ainda, segundo Miranda, 
não há tratamento específico 
contra os vírus que causam 
essas três doenças. “A in-
gestão de muito líquido é 
fundamental para a recupe-
ração do corpo e evitar a de-
sidratação, além de procurar 
ajuda médica”, explica.
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A melhor forma de prevenção é eliminar criadouros de 
mosquitos, que são os locais de acúmulo de água parada

UNICAMP

Parceria com empresa amplia combate
A Oxitec e a Prefeitura 

de Indaiatuba firmaram uma 
parceria de sucesso no desen-
volvimento de ferramentas 
inovadoras para controle do 
Aedes aegypti, a iniciativa 
Aedes do Bem™, em 2018.

Em setembro de 2021 a 
parceria foi renovada e a ex-
pansão do projeto aconteceu 
após o desempenho da tecnolo-
gia na cidade considerado ex-

celente nos últimos três anos. 
Nesse período, os resultados 
mostraram que a supressão do 
mosquito Aedes aegypti atin-
giu picos de 96% nos bairros 
tratados e a solução recebeu 
ampla aceitação da comunida-
de, com 97% dos entrevistados 
apoiando a expansão do proje-
to para outros bairros.

A nova etapa do projeto 
Aedes do Bem™ em Indaiatu-

ba se estenderá até meados de 
2023. O projeto cobrirá cerca 
de 400Ha da área urbana do 
município e incluirá os bairros 
Jardim Morada do Sol, Jardim 
Teotônio Vilela, Jardim São 
Conrado, Jardim Juscelino 
Kubitscheck, Vila Pires da 
Cunha, Parque das Nações, 
Jardim Regina, Jardim do 
Valle, Jardim Alice e Jardim 
Tancredo Neves.

Cuidados para evitar acúmulo de água 



Assassinato de líder sindical gera 
protesto de motoristas em Indaiatuba

Usuários do transporte 
público de Indaiatu-
ba foram surpreen-

didos na manhã desta quinta-
-feira (27) com a paralisação 
dos motoristas que ocorreu 
como forma de protesto pelo 
assassinato do presidente 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários 
de Campinas (SP) e Região, 
Nilton Aparecido de Maria.

Em nota, a empresa SOU, 
responsável pelo serviço na 
cidade, informou que “Foi 
surpreendida nesta madru-
gada com uma paralisação 
dos motoristas de Indaiatuba 
e Valinhos. A ação é de-
corrente de homenagem ao 

presidente do Sindicato dos 
Rodoviários de Campinas 
e Região, Nilton de Maria, 
morto ontem (26), em frente 
à sua casa, em Campinas”.

A nota diz ainda que “A 
empresa lamenta o ocorrido e 
esclarece que vem buscando 
uma solução para o breve 
retorno das viagens, visando 
não prejudicar ainda mais 
nossos clientes”.

A empresa ainda infor-
mou na nota que a previsão 
de retorno das viagens era 
à tarde de quinta-feira (27).

O assassinato
De acordo com as infor-

mações policiais, Nilton foi 
assassinado com um tiro na 
nuca na manhã de quarta-fei-
ra (26) em frente à casa onde 

morava, no Núcleo Residen-
cial Gênesis, em Campinas. 

Segundo o que foi apu-
rado, Nilson saía de sua 
residência com a esposa, por 
volta das 7h, quando ambos 
foram surpreendidos por um  
possível assaltante.

O indivíduo pediu para a 
mulher entrar no imóvel e, 
instantes depois, efetuou um 
disparo na nuca da vítima. 

Crime político
De acordo com a Polícia 

Civil, nenhum pertence foi 
levado na ação e por isso, 
neste primeiro momento, in-
vestiga o crime de execução.

Familiares relataram que, 
desde quando Nilton foi elei-
to presidente, em agosto de 
2021, ele recebia ameaças de 
morte, informação  também 
do advogado da associação. 

A diretoria do Sindica-
to dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários de 

Campinas e Região divulgou 
nota na tarde desta quinta-
-feira (27) dizendo que “O 
assassinato do Presidente 
legitimamente eleito Nilton 
Aparecido de Maria, mais 
conhecido como "Niltão", foi 
um ataque aos trabalhadores 
da categoria do transporte ur-
bano de Campinas e Região”, 

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Campinas e Região, 
Nilton de Maria, que foi assassinado nesta quarta-feira (26)
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e disse ainda que “Confiamos 
no trabalho de investigação 
da Polícia, mas todos os fatos 
levam a crer que se tratou de 
um "crime político"!”.

A nota ainda enfatiza 
que “Niltao” não tinha “ini-
migos”, era um trabalhador, 
que prezava pela sua família 
e amigos. 

ARQUIVO PESSOAL

Manifestação ocorreu nesta quinta-fei-
ra (27) e paralisou o transporte coletivo 
da cidade e de Valinhos o dia todo



Guarda Civil prende dois homens sob 
a acusação de violência doméstica 
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Agentes vão até Salto em perseguição para 
apanhar motorista que usava carro roubado

Romi detém homem por tráfico
no Jardim Morada do Sol

A Guarda Civil de In-
daiatuba prendeu um 
homem, na manhã da 

última sexta-feira, sob acusa-

Casos ocorreram 
nos bairros Cida-
de Nova e Jardim 
Tancredo Neves 
e o socorro foi 
prestado imedia-
tamente

ção de violência doméstica e 
descumprimento de medida 
protetiva. 

A prisão ocorreu, após a 
equipe da GC ser acionada até o 
bairro Jardim Tancredo Neves, 
onde a vítima, que possuía uma 

medida protetiva contra seu 
ex-companheiro, relatou que 
estava em um ponto de ônibus 
quando foi abordada pelo ex 
que a agrediu e fez diversas 
ameaças.

As características do ho-

mem foram informadas para 
todas as viaturas em patrulha-
mento e rapidamente ele foi 
localizado na Avenida Ario 
Barnabé, onde foi detido. O 
homem foi conduzido até a De-
legacia de Defesa da Mulher, 
onde o delegado ratificou sua 
voz de prisão em flagrante pelo 
descumprimento de medida 
protetiva e violência doméstica.

Cidade Nova
Outra prisão por assuntos 

relacionados à violência do-
méstica ocorreu no último dia 
19, no bairro Cidade Nova. 
Um homem de 29 anos foi 
preso pela equipe GC após 
descumprimento de uma me-

dida protetiva. A vítima en-
trou em contato com a Guarda 
após seu ex-companheiro, 
muito nervoso e agressivo, 
segundo ela, discutir com ela 
e jogar seu celular no chão em 
seu local de trabalho.

Ela relatou aos agentes 
que dias antes havia sido agre-
dida pelo ex-companheiro e 
então solicitou uma medida 
protetiva que foi entregue no 
dia da agressão. Diante dos 
fatos, o homem foi detido 
pelos guardas civis e apresen-
tado na delegacia de polícia, 
onde o delegado de plantão 
determinou a sua prisão em 
flagrante pelo descumprimen-
to da ordem judicial.

Viatura do ‘Caminho das Rosas’, que atende casos de violência doméstica 

Após detectar que o veí-
culo BMW, modelo X1, que 
um homem dirigia possuía 
queixa de roubo, a Guarda 
Civil prendeu o motorista.

A prisão só ocorreu em 
Salto com o apoio das equipes 
dos GAP 095 e 130. Imediata-
mente após a identificação de 
veículo roubado, as viaturas 
no patrulhamento foram atrás 
e verificaram que o BMW 
deixava a cidade. 

A partir disso, começou 
uma perseguição. Para tentar 
escapar, o motorista jogou 
o carro contra a equipe do 
GAP 130. Mas a prisão se 
consumou.

O homem foi detido e 
questionado e confessou saber 
que o carro era roubado e que 

A equipe Romi (Rondas 
Ostensivas com Motocicle-
tas de Indaiatuba) da Guar-
da Civil prendeu, na última 
sexta-feira, um homem sob 
acusação de tráfico de drogas. 
A ação ocorreu durante um 
patrulhamento preventivo no 
Jardim Morada do Sol.

De acordo com as infor-
mações da ocorrência, quando 
a equipe passava pela Rua 
Cel. Júlio Pereira de Blum, 
suspeitaram de um indivíduo 
em um ponto conhecido por 
ser utilizado por indivíduos 
para a venda de drogas.

O suspeito foi abordado 
pela equipe e com ele os guar-
das encontraram cinco pedras 
de crack e R$ 62,00, que ele 
confessou serem provenientes 

iria receber R$ 300,00 para 
levá-lo até Sorocaba. 

Diante dos fatos ele foi 
detido e apresentado na Dele-
gacia Seccional de Itu, onde o 

delegado de plantão determi-
nou sua prisão em flagrante. 

O homem vai responder 
por receptação e dano ao pa-
trimônio público.

do tráfico de drogas. Com o 
apoio do Canil foi localizado 
mais uma porção de maconha 
e uma pedra de crack escon-
didas próximo ao local da 
abordagem.

Diante dos fatos, tudo foi 
apresentado no 1º Distrito 
Policial, onde a droga foi 
apreendida e o indivíduo ficou 
preso e a disposição do poder 
judiciário.

Individuo foi pego pela 
Guarda Civil após acom-

panhamento pela Rodovia 
Santos Dumont

Suspeito foi abordado 
por guardas civis em um 

ponto conhecido pela 
venda de drogas
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Primavera estreia com derrota na Série A2
SANDRO RODRIGUES / PRIMAVERA

Fantasma da Ituana fez um primeiro tempo de mais pressão sobre a Portuguesa, mas acabou se desequilibrando depois de sofrer o primeiro golEm sua estreia no 
Campeonato Paulista 
da A2, o Primavera 

até começou a partida pres-
sionando a tradicional equi-
pe da Portuguesa. Porém, 
após sofrer o primeiro gol, 
o time não conseguiu reagir 
em campo ainda no primeiro 
tempo. Na segunda etapa, 

bem mais desequilibrado, o 
time acabou levando mais 
dois gols. A derrota pelo 
placar de 3 a 0, bem no dia 
que em que o clube come-
mora 95 anos de existência, 

chateou torcida, jogadores e 
diretoria, mas o desempenho 
da etapa inicial mostrou 
margem para evolução na 
competição. 

O começo do jogo foi 
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IMPORTANTE
AESCI – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS DE INDAIATUBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – APROVAÇÃO ESTATUTO

Em conformidade com os Artigos 19 e 20 do Estatuto vigente da AESCI – ASSOCIAÇÃO 
DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE INDAIATUBA – com sede na Avenida En-
genheiro Fábio Roberto Barnabé, 675  -  Vila Teller – na cidade de Indaiatuba, estado de São 
Paulo, CNPJ 58.379.843/0001-20, neste ato representada pelo Presidente Sr. Sérgio Baptis-
ta Ferreira, “CONVOCA” os associados, regularmente inscritos,  para uma Assembleia Geral 
Extraordinária que será  realizada no dia 16 de Fevereiro de 2022 às 18H00 em 1ª convo-
cação, com metade dos  associados mais um regularmente inscritos,  e,  em 2ª convocação,  
às 18h30,  com  qualquer número de associados presentes, para tratar do seguinte assunto:

•	 APROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 

Indaiatuba, 28 de Janeiro de 2022.

SERGIO BAPTISTA FERREIRA

Presidente AESCI

Caio Mancha 
fez dois gols na 
partida e acabou 
ofuscando as co-
memorações dos 
95 anos do clube

todo do Primavera, com 
duas grandes chances cria-
das, uma nos pés do atacante 
Rafael Marques, que bateu 
por cima do gol, e outra com 
o meia Bonassa, que acertou 
uma bola na trave. Com a 
pressão, parecia questão de 
tempo para que o Fantasma 
da Ituana abrisse o placar. 
Porém, aos 17 minutos, em 
uma das poucas chegadas 
da Portuguesa no primeiro 
tempo, Caio Mancha rece-
beu um cruzamento na área 
e cabeceou para a rede, sem 
dar chances para o goleiro 
Frank. 

O time continuou pres-
sionando até o final do pri-
meiro tempo, mas perdeu 
o gás inicial. A partir daí, 
alguns erros de passes foram 
recorrentes e o time perdeu 
a concentração. Com isso, 
a Portuguesa que até então 
só tinha feito o gol, criou 
a segunda boa chance na 
partida, desperdiçada por 
Cesinha, na cara do gol. 

A etapa final começou 
mais equilibrada. O domínio 
e o ímpeto ofensivo mos-
trados no começo de jogo 
sumiram e a Portuguesa con-
seguiu crescer na partida. 

Com 18 minutos, Cesinha 
fez um lançamento milimé-
trico para o atacante Caio 
Mancha. Ele se antecipou 
ao goleiro Frank, que saiu 
muito mal e bateu fraco para 
ampliar. Aos 39 minutos, já 
no final da partida, Cesinha 
novamente acertou belo pas-
se, dessa vez para Luan, so-
zinho na área, chutar rasteiro 
e decretar o resultado final. 

Polêmicas
Dois lances foram bas-

tante contestados por torcida 
e time de Indaiatuba. Ainda 
no primeiro tempo, em um 
bom ataque do Primavera, 
Wagner cabeceou forte e a 
bola chegou a ficar em cima 
da linha. Muitos torcedores 
gritaram gol, mas o árbitro 
Matheus Delgado Candan-
çan mandou seguir. 

O segundo gol da Lusa 
também foi bastante contesta-
do, uma vez que Caio Mancha 
apareceu sozinho. Apesar das 
reclamações de impedimento, 
a arbitragem validou o gol. 
Dois lances que deveriam ser 
analisados pelo VAR, porém, 
o árbitro de vídeo só será 
usado a partir das quartas de 
final da competição. 

Time vai em busca dos seus três 
primeiros pontos em Sorocaba

Após a derrota, o Prima-
vera já vira a chave e começa 
a pensar no próximo adversá-
rio. No domingo (30), a equi-
pe entra em campo contra 
o São Bento, em Sorocaba, 
para buscar a reabilitação. 

O Bentão estreou na A2 

com vitória, batendo o Au-
dax por 2 a 0, fora de casa, 
com gols de Denis Neves e 
Wilson Júnior. Cabe ao Pri-
mavera, fora de casa, buscar 
a recuperação no campeo-
nato, conquistando os seus 
três primeiros pontos.  

Para a próxima partida 
existe a expectativa de mais 
uma estreia no ataque. Ale-
csandro, mais conhecido 
como Alecgol, fechou con-
trato com o clube nesta se-
mana e pode ser a novidade 
na parte ofensiva do clube. 

VEJA COMO FORAM AS ATUAÇÕES
O técnico Ademir Fesan foi a campo com um 4-3-3, alternando também para um 4-4-
2. O time começou com: Frank, João Victor, Willian Rocha, Victor Caetano e Thiago; 
Pablo, Bonassa e Wagner; Daniel Cruz, Rafael Marques e Vander. 

Rafael Marques estreou 
muito bem e foi bastante 
importante para a criação 

de jogadas. É um jogador que busca 
o jogo e consegue criar boas chances 
ofensivas. Pablo nos desarmes e Bo-
nassa como elemento surpresa tam-
bém fizeram um bom jogo, apesar do 
resultado.   

A defesa do Primavera dei-
xou a desejar com uma mar-
cação mais desatenta, prin-
cipalmente no segundo tempo.

 A equipe sofreu para marcar os atacan-
tes Cesinha e Caio Mancha. Além disso, 
o goleiro Frank saiu mal no segundo gol 
e acabou permitindo a marcação. 

+ -Destaques positivos Destaques negativos



No último fim de semana aconteceu a 19° Edição do Feijão com Samba no Indaiatuba Clube,  respeitando os 
protocolos de saúde o evento foi um sucesso, com a presença do cantor Jorge Aragão e fechando o evento 
a GRES Portela com sua extraordinária bateria alegrou a todos presentes. Parabéns a toda Diretoria do In-
daiatuba Clube, estava tudo perfeito!!

No último sábado quem apagou as velinhas foi a Luciene 
do Restaurante de La Marie, que recebeu um carinho,  
uma flor do Recanto das Flores e um delicioso Bolo da 
Madre,  nós do Mais Expressão e toda sua família de-
sejamos muitas felicidades, que Deus abençoe sempre!!

E nosso parceiro a Esquadro Topografia também marcou presença na 19° edição 
do Feijão com Samba no Indaiatuba Clube, o Eng. Kleber, sua esposa Flavia e 
os  amigos curtiram muito a festa!!
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Nossos clientes e parceiros Ellen e Fabiano da Cia do Salgado,  aproveitando 
o domingo para curtir a 19° edição do Feijão com Samba no Indaiatuba Clube!!

Oucimar e Cleide Barzan da Oucimar areia e pedra, 
nossos parceiros, curtindo o Feijão com Samba no 
Indaiatuba Clube!!

A RBC Transportes foi um dos patrocinadores da 19°edição do Feijão com Samba 
do Indaiatuba Clube,  a Luciane e o Marcos Stoco com sua família, estiveram 
presentes para curtir esta festa, que encheu de alegria a todos!!

Nosso cliente e parceiro Antônio Valini e sua esposa Julyany Valini com amigos 
no Indaiatuba Clube prestigiando a 19°Edição do Feijão com Samba!!

Dia de gravação da entrevista para a Revista de Construção Mais Expressão,  com 
Arquiteto Hipólito Oliveira e nossos parceiros Bárbara e Danilo do Indaiá Aquecedores, 
na loja de móveis Drom Decor!!



Mr Roof

A linda Yumi da proprietária Magali, após banho e tosa 
na Clínica  Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715

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!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, telhado com 
telha cerâmica. A Mr. Roof, estruturas para telhados em 
aço galvanizado, trabalha com orientação na execução 
da montagem ou entrega seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento 
e também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof 
– inovação em telhados. Faça seu orçamento sem 
compromisso estamos atendendo on line e via WhatsApp 
F. (19) 98355-8383, comercial@ mrroof. com.br. A MR. 
Roof está em novo endereço na Rua: Edesio Capovila, 
159 – Jardim Esplanada.

Talita da Despachante e sua equipe recebendo um 
delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais 
Expressāo.

Colégio Meta 

Aluno João Lucas da Educação Infantil sendo 
recepcionado com muito carinho e cuidado pela 
coordenadora Fabíola e a monitora Verônica no 
primeiro dia de aula.

Clínica Bicho Amigo 

Nossa cliente Paloma da Farmelhor com o Bolo 
da Madre que recebeu do Jornal Mais Expressāo. 
Agradecemos o seu carinho!

Adelaide Decoração
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Professora Fabiana com seus alunos do 1º ano na 
Unidade II

Alunos do Ensino Fundamental I durante o intervalo 
na Unidade I

Maria de Fatima da Faz e Refaz com sua equipe 
Ivani e sua filha Suzane, recebendo um Bolo da 
Madre mimo do Jornal Mais Expressāo.



Moacir Torres construiu 
carreira de cartunista 
como um autodidata

Moacir Torres, de 
64 anos, natural 
de Agudos, é car-

tunista, ilustrador e escritor 
em Indaiatuba e construiu a 
carreira como autodidata.

Ele conta que começou a 
se interessar especificamente 
por desenhos ainda muito pe-
queno, com 9 anos. O primei-
ro trabalho com artes gráficas 
foi como auxiliar de desenho 
na TV Cultura, mantida até 
hoje pelo governo do Estado 
de São Paulo.

De lá para cá, criou em 
1975 a “Turma do Gabi”, 
um coletivo de personagens 
infantis que circulou em 
diversos jornais e revistas e, 
segundo escreveu no Blog 
do Moacir, é apontada como 
a quarta turma de quadrinhos 

mais conhecida do Brasil. 
Através do blog www.

turmadogabi.blogspot.com 
é possível adquirir as re-
vistinhas, assistir versões 
animadas dos desenhos e até 
comprar camisetas estam-
padas com os personagens 
para as crianças. “Dando 
continuidade a esse traba-
lho, acredito que ajudo no 
crescimento intelectual das 
crianças”, conta ele.

 Um outro projeto de 
Moacir é o Canal do Youtu-
be, chamado “EMT 

Brasil”, onde 
divulga seus 

trabalhos e 
a i n d a 
g r a v a 

videoaulas de 
desenho para 
as crianças. 

Moacir afirma que, para 
o ano de 2022, além de dar 
continuidade aos projetos 
que já tem, ele pretende li-
cenciar a “Turma do Gabi” e 
“Papo Amarelo” para poder 
comercializar produtos com 
seus desenhos. 

“Desde que comecei, 
minha paixão pela arte só 
venho a aumentar. Continuo 
nesta carreira não tanto por 
dinheiro, mas essencialmen-
te por amor. Curto muito o 
que faço”, conta o artista, 
que desenvolveu sozinho 
seu próprio estilo de arte 
visual.

Se você gostou do traba-
lho dele e gostaria de apoi-
á-lo ou usar seus desenhos 
educativos com as crianças, 
é só acessar o blog e o canal 
do Youtube do Moacir. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O BECO DO PESADELO
Lançamento - Suspense - Classifi-
cação 16 anos - 150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2 – feriado 
municipal): 16h50 / 21h00 [TC]
......................................................
SPENCER
Lançamento - Drama Biográfi-
co - Classificação 12 anos - 111 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2 – feriado 
municipal): 15h35 [TC] / 19h40 
[TC]
......................................................
BELLE
Lançamento - Anime / Aventura 
/ Drama - Classificação 12 anos - 
122 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (27), Sexta (28), Segunda 
(31) e Terça (1º): 15h30 / 18h15
Sábado (29) e Domingo (30): 
14h30 / 18h15
......................................................
O FESTIVAL DO AMOR
Reprise da Sessão do Cineclube 
Indaiatuba* - Comédia Român-
tica - Classificação 12 anos - 88 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (29): 14h30 - *Para as ses-
sões do Cineclube Indaiatuba, in-
gresso único R$ 12,00 para todos!
...................................................
CHARUTO DE MEL
Sessão Cult* - Drama - Classifica-
ção 16 anos - 96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (1º): 20h10 - *Para as ses-
sões Cult, ingresso único R$ 12,00 
para todos!
...................................................
EDUARDO E MÔNICA
2ª semana - Comédia Românti-
ca - Classificação 14 anos - 118 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2 - feriado 
municipal): 17h10 [TC] / 19h15
Polo Shopping Quinta (27) a 
Quarta (2 – feriado municipal): 
20h25 [VIP]
..............................................
MY HERO ACADEMIA - MIS-
SÃO MUNDIAL DE HERÓIS
2ª semana - Anime / Aventu-
ra - Classificação 12 anos - 105 
minutos
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Ele criou os personagens da ‘Turma 
do Gabi’ em 1975 e até hoje segue   
inventando novas histórias
BÁRBARA GARCIA
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r 

DIVULGAÇÃO

LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (30): 14h30
....................................................
PÂNICO
3ª semana - Suspense / Terror 
- Classificação 16 anos - 114 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (27), Sexta (28), Segunda 
(31), Terça (1º) e Quarta (2 – fe-
riado municipal): 18h50 / 21h30 
Sábado (29) e Domingo (30): 
16h40 [VIP] / 18h50 / 21h30
....................................................
SING 2
4ª semana - Animação / Família - 
Classificação Livre - 109 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2 – feriado 
municipal): 16h20 / 18h35 [TC]
Polo Shopping
Quinta (27), Sexta (28), Segunda 
(31), Terça (1º): 15h10 / 19h50
Sábado (29), Domingo (30) e 
Quarta (2 – feriado municipal): 
15h10 / 17h15 / 19h50
....................................................
TURMA DA MÔNICA: 
LIÇÕES
5ª semana - Família / Aventura - 
Classificação Livre - 90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (27) a Quarta (2 – feriado 
municipal): 15h00 [TC]
Polo Shopping
Quinta (27) a Quarta (2 – feriado 
municipal): 16h15
....................................................
HOMEM-ARANHA: 
SEM VOLTA PARA CASA
7ª semana - Ação / Aventura 
- Classificação 12 anos - 148 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá*
Quinta (27) a Segunda (31) e na 
Quarta (2 – feriado municipal): 
20h10
*excepcionalmente na terça, dia 
1º, não haverá sessão da versão 
dublada no Jaraguá
Polo Shopping
Quinta (27) a Quarta (2 – feriado 
municipal): 15h45 / 19h15 / 21h00
....................................................
ENCANTO
10ª semana - Animação / Família - 
Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente na Quarta (2 – feriado 
municipal): horário a ser definido
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                   VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 
4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório 
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área 
coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.                                                       
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.                                                                                                     

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e 
área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e 
área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$790 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo america-
no, lavabo, área de serviço, 3 vagas de garagem e portão eletrônico. Possui espaço gourmet, 
churrasqueira, pias, armários planejados, banheiro social, área de serviço, área de luz, porão 
e escada de acesso a suíte.                               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), 
sala de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de 
empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno 
para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem 
e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira 
e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 

armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormi-
tórios 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 pla-
nejada, 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.
CA313 – CONDOMINIO VISTA VERDE – R$1.445.000,00 - Parte superior: 3 dormitórios sendo 1 
suíte com closet, banheiro com cuba dupla, porta balcão com controle automático, 2 dormitórios 
com janelas com sistema de fita abrem e fecham, banheiro social com domus, lavabo, escritório, 
sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, 2 vagas descobertas. Parte inferior com espaço 
gourmet, churrasqueira, pia, banheiro social, salão de festa, área de serviço e de luz, 2 vagas 
cobertas, portão automático e escada interna de acesso para o superior. Preparada para energia 
solar e ar condicionado nos dormitórios e sala.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira 
e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de 
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. 
Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.      

TERRENOS

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

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

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 
50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui casa 
nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social 
e garagem para 4 carros.  
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$3.200,00 – 4 salas, recepção, 2 banheiros, cozinha e 
quartinho de despejo.
VILA ALMEIDA – R$1.600,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. BELA VISTA – R$1.700,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
para 4 carros e quintal. 

APARTAMENTOS

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

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc.

SALAS

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

TERRENOS

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

6 ref site 9567- Apartamento Parque Boa Esperança - 3 
dorm, sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 
2.400,00 + Cond + IPTU

3 ref site 9605- Casa Jardim das Andorinhas - 3 dorm, sala, co-
zinha, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.750,00 + IPTU

7 Ref site 31598- Casa  Jardim Toscana - 2 dorm, banheiro, 
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 640.000,00 

8 ref site 31597 - Jardim Solar de Itamaracá   - 3 dorm , wc 
social, sala, coz, área de serviço, churrasqueira e garagem 
R$ 720.000,00

4 ref site 8550 - Apartamento Bairro Pau Preto - 3 dorm, sala, 
coz, área de serviço e garagem R$ 1.200,00 + Cond + IPTU

5 ref site 31578- Apartamento Jardim Pompéia- 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 3.700,00 + 
Cond 

2 ref site 29739- Casa  Jardim Montreal Residence - 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem R$ 4.200,00 + Cond+ IPTU

10 ref site 23926- Terreno Jardim Brasi - Lote de 250 m² - R$ 
160.000,00

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

12 ref site 27735 - Apartamento Vila Homero - 2 dorm, 
coz, sala, sacada gourmet, área serviço e garagem - R$ 
740.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 24221- Terreno Jardim Brasil - Lote de 335 m² resi-
dencial R$ 285.000,00

1 ref site 7450- Casa Jardim Morada do Sol - 2 dorm , sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.590,00 + IPTU
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CA09753 - AT. 385m² - AC. 404m² - EXCELENTE IMÓVEL 
AMPLO E COM ARQUITETURA DIFERENCIADA - JD. 
JEQUITIBA -  casa com garagem em piso inferior sendo o 
restante no mesmo platô sendo 03 dormitórios planejados e 
climatizados - 01 suíte master, 03 WC social, lavabo, escritó-
rio, 02 salas sendo 01 dois ambientes,  cozinha planejada com 
forno eletrico e cooktop, área de serviço ao lado da cozinha 
com armarios, área de serviço externa planejada, WC externo, 
área gourmet com planejados e churrasqueira, quintal, jardim, 
quarto de despejo garagem até 6 carros sendo 03 cobertos. 
Imóvel com localização ímpar proximo a parques, comercios 
e colégios, bairro familiar e seguro, acabamento superior e 
arquitetura diferenciada. R$ 6.000,00 + IPTU. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP05364 - CIDADE NOVA -  EDIFÍCIO ARARUAMA - AU 138 
m² -   03 dormitórios (01 suíte),  ampla sala avarandada, 01 WC 
social, cozinha com planejados, despensa ,  área de serviço 
conjugada a dependência de empregada, 02 vagas de gara-
gem cobertas.  Localização privilegiada:  próximo a uma das 
princiapiais avenidas da cidade  com comércio e prestadores 
de serviços consagrados. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
- R$ 540.000,00. CORRETORA YURICO – TEL (19) 97168-
2829 – CRECI: 144049.

CA09821 - JARDIM PIEMONTE - AT. 332 m² AC. 215 m² - linda casa 
térrea com 3 suítes, sala ampla com pé direito alto, lavabo, cozinha 
planejada com coifa e cooktop, despensa, lavanderia planejada,  
área gourmet planejada, piscina com cascata, banheiro completo 
pra área da piscina, casa de máquinas com espaço pra despensa 
e garagem para 4 autos sendo 2 cobertos. Condomínio com área 
de lazer completa!!! Excelente acabamento e móveis de primeira 
linha. R$ 1.400.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09827 – AT.300m² - AC.190m² - CASA TÉRREA EM CON-
DOMÍNIO FECHADO COM EXCELENTE ACABAMENTO - 
JARDINS DI ROMA - imóvel térreo sendo 03 suítes (banheiros 
entregues com planejados), sala ampla 02 ambientes com pé 
direito alto, lavabo, cozinha planejada, área de serviço, área 
gourmet com churrasqueira, piscina, 02 vagas de garagem. 
Acabamento superior com preparação para ar condicionado, 
aquecimento solar, iluminação diferenciada em condomínio  
fechado com portaria 24h além área de lazer completa: piscina, 
quadra poliesportiva, salão de festas, academia, playground 
e ampla área verde. R$ 1.300.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP05369 - CENTRO - EDIFÍCIO CAMBURY - AU. 74 m² - 
Apartamento novo com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala 
para 2 ambientes, WC social, Varanda com churrasqueira e 
pia, cozinha planejada(móveis estão pra serem entregues) e 
garagem para 2 autos coberta. Área de lazer com piscina, salão 
de festas, salão de jogos, playground e academia. Próximo ao 
parque ecológico com escolas próximas, supermercados e todo 
o comércio central. apartamento já com tela de proteção. R$ 
3.000,00 + COND + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05365 - AU.68m²-  JARDIM ALICE - EXCELENTE APAR-
TAMENTO- 02 dormitórios, sala, wc social, cozinha pla-
nejada, lavanderia, 01 vaga de garagem. R$ 1.900,00 IN-
CLUSO COND. IPTU e ÁGUA. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 -  TEL: (19) 99293-1797.

BANHEIRO. R$ 1.950,00 + IPTU. CORRETORA 
VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

CH01431 - TERRAS DE ITAICI – AT.1000m², 
AC370m²- 03 dormts., sendo 01 suite, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, WC de 
empregada, lavanderia, área de lazer com piscina, 
churrasqueira, vestiário com WC, pomar, garagem 
p/ vários autos. R$ 5.000,00 + IPTU + COND. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19)  99414-3299

SL01154 -JARDIM MORADA DO SOL- AU.40 m²- 
salão com 01 wc social. não é possível atender o 
comercio para alimentação. R$1.300,00 + IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 
- TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

TE06484  - JARDIM SÃO FRANCISCO - AT. 
291,38 m² excelente terreno comercial de esquina 
na marginal do parque ecológico. R$1.100.000,00. 
Aceita permuta por imóvel 50% do valor. CORRE-
TORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

TE06443 - JARDIM REGENTE - AT 250m² - EX-
CELENTE TERRENO RESIDENCIAL COM BOA 
TOPOGRAFIA. R$ 325.000,00. CORRETORA 
CÍNTIA – CRECI 129578 – TEL: (19) 99907-6516

AP05375 - VILLAGE AZALÉIA - 3 dormitórios, 
WC social, cozinha planejada, sala para 2 am-

bientes e garagem para 1 auto coberta. Con-
domínio possui portaria 24 horas, playground, 
churrasqueira e salão de festa. Ideal para In-
vestidor, localização próxima à Rodovia com 
fácil acesso ao aeroporto e cidades vizinhas. 
R$ 265.000,00. CORRETORA LIA GONÇAL-
VES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09829 - JARDIM SANTORINI - casa tér-
rea com 3 dormitórios (1 suíte). sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e garagem para 2 autos. 
R$ 385.000,00. Excelente localização. COR-
RETOR OSIEL – CRECI: 233411 – TEL: (19) 
9752-8880.

CA09796 - AT. 126m² - AC. 73m² - CASA 
NOVA TÉRREA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO - JD. NOVA VENEZA - casa térrea 
recém entregue sendo 02 dormitórios, WC so-
cial, sala e cozinha tipo americana em conceito 
aberto ja com planejados e ilha com cooktop e 
coifa, área de serviço, área gourmet com chur-
rasqueira. Imóvel excelente com acabamento 
superior, em bairro novo arborizado, próximo a 
comércios e colégios. R$ 450.000,00. CORRE-
TOR MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 
– CRECI 202852.

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

LOCAÇÃO

AP05367 - JARDIM REGENTE - AU 85 m² 02 
dormitórios, sala 02 ambientes, cozinha com 
armários, 02 vagas descobertas. R$ 1.400,00 + 
COND + IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI: 
123124 – TEL: (19)  99414-3299

AP05350  - AU.55 m²- VILA HOMERO-SKY 
HOME MOBILIADO- 01 Suíte, lavabo, sala, co-
zinha planejada, coifa, cooktop, geladeira, forno 
microondas, maquina lava e seca, ar condicio-
nado, persianas automatizadas, cama, deposito 
privativo no andar, planejados alto padrão, 01 
vaga de garagem. R$ 2.800,00 + COND. + IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09771 - Linda casa térrea - Condomínio 
Moradas de Itaici - 2 dormitórios sendo 01 suíte 
máster com hidromassagem, portal balcão , ar 
condicionado - ventiladores de teto - todo plane-
jado - sala de estar e jantar conjugadas - cozinha 
planejada - área gourmet com toldo - lavande-
ria com armário - área de lazer completa com 
piscina, playground, salão de festas , quadra 
esportiva - R$ 2.700,00 + condomínio + IPTU.. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09744 - CASA COMERCIAL REFORMADA 
- JARDIM DOM BOSCO - AU 80m²  EM EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO  -  03 SALAS, COZINHA, 
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$ 
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

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

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

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

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

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

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

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

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se sobrado 
- rua principal da mo-
rada do sol, sobrado 
semi acabado, par-
te de baixo pronta, 
parte de cima sem 
acabamento, 3 domi 
sendo uma suíte com 
sacada, sala, cozinha, 
wc social, edícula nos 
fundos com quarto, 
cozinha, e banheiro, 
garagem para 2 carros 
com portão eletrônico 
e serve para ponto co-
mercial, aceito carro, 
caminhão, como parte 
do pagamento R$ 295 
mil aceito proposta. 19 
99762-7708
Vendo casa no Costa 
e Silva: com 3 dom. 
sendo 2 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, 
no fundo uma edícu-
la com 3 cômodos e 
1 banheiro, vaga de 
garagem coberta p 
3 carros, terreno de 
250m², próxima a ma-
ravilhas do lar, docu-
mentação tudo ok, R$ 
330.000,00 Contato 19 
99714-4113 19 - 3875-
4550
Vendo casa no par-
que das frutas: - troco 
por chácara ou casa 
maior - casa com 3 
dormitórios sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, gara-
gem p/ 2 carros, ter-
reno de 150m², área 
construída 133m² R$ 
550 mil. telefone: (19) 
3816-8112
Vende-se casa no 
Jardim Campo Boni-

 
Vendo Comercio: Em 
pleno funcionamento 
e expansão grande, 
área para diversas 
atividades equipado 
Centro de Indaiatuba  
Contato: 19 99257-
5156

 
Pilar do Sul-:1.000m² 
encostado na pista 
– com poço – ape-
nas: R$65.000,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bom-
ba – luz, a 12km do 
centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaia-
tuba 19.9.9762-7997 
Chácara olho D´ 
água:  2 dormitórios 
c/ piscina e cam-
p o .  1 0 0 0 m t s  R $ 
500.000,00 19 4105-
7479
Vende-se fazenda 
de 75 alqueires em 
Piracicaba:  Fazen-
da formada em pas-
to, com cocheira, 2 
tanques, um córrego 
limpo, energia ao lado, 
uma casa simples e 
toda cercada. Contato 
(19)99762-7708.
Venda de sítio de 
um alqueire e meio: 
Plano, bastante água, 
cerca nova, três ca-
sas, um grande gal-
pão, valor de 420 mil 
e aceita proposta e 
parcelamento. Contato 
(19)99762- 7708.

 
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfi-
ro a dívida liberação 
para construção iní-
cio de 2022 já possui 
escritura 35 mil mais 
transferência de dívida 
falar com Fernando 11 
94759 0789 Whatsapp
Terreno Elias Faus-
to: 175 metros R$ 
67.000,0019 99384-
7400
Terreno condomínio 
Park Real: 150 me-
tros R$ 320.000,00 19 
4105-7479 (whats)
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 des-
conto R$ 94.267,25                                                                                           
planos  em 12 e 24 
meses sem juros lo-
teamento jardim amé-
rica em cardeal, à 
menos de 9 minutos 
do parque ecológico 
de Indaiatuba lotes a 

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

 
Vendo ap ED. Pictor: 
Armarios em todo o 
apartamento, 2 quartos 
sendo 1 suite, 2 banhei-
ros. R Bernadino de 
Campos n 820 ap 61 
Frente, Tratar na Imo-
biliaria Genari, Duvidas 
com proprietario e aber-
to a negociação contato 
(11) 99373-4775
Apto Dueto de Ma-
riah: 3 dorm. 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada 
com churrasqueira 1 
vaga de garagem R$ 
430.000,00 Aceita fi-
nanciamento, (próximo 
ao mercado pague 
menos da av. concei-
ção) Tratar com Eu-
genio 19. 97410-1479 
Salto-sp apartamen-
to: 56 metros, 2 dormi-
tórios valor 312.000,00 
(12)99774-3282 whats
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na cidade 
nova - R$ 800 mil - 
(19) 98254-7703 creci 
74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 
creci 74.092 
Apartamento reserva 
vista verde:  12.º se-
gundo andar,  3 dorm 
( 1 suíte),  2  vagas 
de garagem cobertas  
(13) 99712-3768

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos Gi-
rassóis: com 2 dom. 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, portaria 
24hrs playground, inclu-
so cond. + IPTU + água. 
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
Apartamento loca-
ção Roccaporena: 
2 dorm. cozinha,  wc, 
área de serviço, 01 
vaga de garagem. Lo-
cação com intenção 
de compra. Valor da 
locação R$ 1.000,00 
+ cond. + IPTU 19 
98346-2299
Apartamento vila Hel-
vetia 2 dormitórios R$ 
2.200,00 19 99384-
7400

to: em Indaiatuba ou 
troca por sobrado em 
condomínio e volta a 
diferença. Casa com 
2 dormitórios sendo 
uma suíte, sala, cozi-
nha com armários em-
butidos e fogão, WC 
social, lavanderia co-
berta, quintal com área 
gourmet com chur-
rasqueira e banheiro, 
garagem coberta para 
dois carros, portão ele-
trônico e está no valor 
de 350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris: 
Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, 
quintal, garagem para 
2 carros, portão eletrô-
nico, aceita financia-
mento e está no valor 
de 298 mil. Contato 
(19)99762-7708
JD. Nair Maria: em 
salto sp.  01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 wc 
garagem e quintal em 
lote de 180m² apenas: 
R$175.000,00 contato: 
19.9.9762-7997 corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m², sendo 02 dor-
mitórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc , 
lavanderia com grande 
área de terreno livre 
na frente com entra-
da para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1  - próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cômo-
dos na frente com ga-

ragem e 02 cômodos 
nos fundos. Apenas 
R$350.000,00. Con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Morada do sol rua 
81:- 04 cômodos + 
salão comercial - ape-
nas: R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e 
wc nos fundos + salão 
comercial na frente em 
lote de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!
Casa  Veneza:  2 
dormi tó r ios  va lor 
R$ 280.000,00 (12) 
99774-3282 whats
Centro: 3 dormitórios 
c/ 2 vagas casa anti-
ga r$ 435.000,00  19 
99384-7400
Casa Cidade Nova 1: 
3 dormitórios terreno 
de 400m aceita per-
muta 19 99384-7400
Casa vila areal: (pró-
xima do Carrefour) 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
440.000,00 12 99774-
3282 whats
Casa jardim Morum-
bi: 3 dormitórios c/ 
suíte em construção 
R$ 355.000,00 12 
997743282 whats
Casas 2 dorms – 
financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – 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 dor-
ms: no JD. Califór-
nia – R$280 mil - (19) 
98136-7331 creci 
74.092

 
Alugo casa no Cos-
ta e Silva: 03 dormi. 
Sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e ba-
nheiro.

partir 175 metros lotes 
misto residencial e co-
mercial entrada de R$ 
12.000,00 saldo dividi-
do em  120 parcelas.

 
Procuro casa para 
Alugar: Descrição, 
casa de fundo com 
garagens obs: Moro 
sozinho. contato 19 
99786-0112
Vendo computa-
dor LG: AIO 22V270 
5 0 0 g b  s e m i n o v o 
com Windows 10 
r$1.490,00. Contato 
19.99699.5444 com 
Luciano Malpelli.
Vendo Notebook:  
Acer Celeron, 1.20 
GHZ, HD 250 GB, 
Preço 400,00 memó-
ria 3 GB, com fonte 
19 98829.0717 3875-
4737
Notebook:  Vendo, 
Celeron,  1.8GHZ, 
memória 4GB, HD 
500GB, com fonte. 
Preço R$ 500,00. 19 
98829.0717 3875-
4737
Notebook:  vendo, 
b ranco ,  Ce le ron , 
1.5GHZ, HD,500 GB, 
memória, 4 GB, Preço, 
500,00. 19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Celeron 
1.5GHZ, HD320 GB 
memória 4GB, branco 
por fora, e preto por 
dentro, Preço 400,00 
19 98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabilizador: 
3 estabilizador R$ 
40,00 reais cada. Con-
tato:  19 98829.0717 
3875-4737

Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel: 11-
99197-2576 - Edimara
Vendo carrinho de 
d o c e s :  t a m a n h o 
Grande, Vendo com 
todos os doces c/ to-
dos os doces dentro 
F. 3835.7024
Vende-se secado-
ra de roupa Bras-
temp compacto /220V 
- R$ 300,00 (19) 9 
996560912

 
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e 
idosos, e baba con-
tato (19) 98976-3352 
Fatima 

Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ate-
liê contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos e 
feriados) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, jar-
dinagem, eletricista, 
formado pelo Senai 
– Odair -(19) 99776-
6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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EDITAL DE CORREÇÃO 
INDAIATUBA, 24 DE JANEIRO DE 2022

 
 A Comunidade Independente Futebol Clube 
vem através de seu presidente o Sr. SEBASTIAO DIAS 
MOREIRA, no uso de suas atribuições COMUNICA 
que foi publicado erroneamente no edital de convocação 
a seus associados e membros da diretoria, onde sê 
lê: a realização da Assembleia Geral Extra Ordinária 
o correto é Assembleia Geral Ordinária, a qual foi 
realizada no dia 09 de maio de 2021, às 10:00 hs., 
primeira chamada e 10:30hs., segunda chamada, à 
Avenida Francisco de Paula Leite n. 1841 Sala 02 – 
Jardim Novo Indaiá – Indaiatuba/SP., conforme art. 7º 
inciso I, para eleição do Presidente e Vice Presidente e 
eleição da nova Diretoria.

EDITAL DE CITAÇÃO
O Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação 
de Campinas/SP, na forma do Direito Canônico, vem 
proceder a CITAÇÃO do Sr. ALEX TADEU BATISTA, 
parte demandada no Processo de NULIDADE 
MATRIMONIAL movido perante a Igreja Católica 
Apostólica Romana por APARECIDA DE ALMEIDA, 
uma vez que se encontra em lugar incerto e não 
sabido. Esclarece que os autos do presente processo 
se encontram à sua disposição para vistas na sede 
deste Tribunal, à Rua Irmã Serafina, no. 88, Bosque, 
Campinas/SP, com o prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias a contar desta publicação, para, querendo, 
apresentar CONTESTAÇÃO. Para que chegue ao seu 
conhecimento e V. Sa. não possa alegar ignorância, foi 
expedido o presente EDITAL que será publicado na 
forma da Lei Canônica.

“A empresa GP TRATORES SERVI-
ÇOS E PEÇAS LTDA, solicita o com-
parecimento no local de trabalho do 
Sr.  BRUNO CARVALHO GUTIER-
REZ, portadora   da CTPS nº 75336, 
série 379- SP, no prazo de 72 (seten-
ta e duas horas), a fim de retornar ao 
emprego ou justificar as faltas desde 
27/12/2021”.



Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO - Ex-
periência em ma-
nutenção predial 
(pintura, alvenaria, 
elétrica básica, jar-
dinagem). CNH B. Irá 
dirigir os carros da 
empresa. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Ensino 
médio completo. Ex-
periência na função. 
Residir em Indaiatu-
ba. 

BABÁ - Experiên-
cia na função. Para 
atuar em residência 
próximo ao bairro 
Vila Suíça. Residir 
em Indaiatuba. 

CONSULTOR(A) de 
RH – Ensino médio 
completo. Desejável 
superior. Experiên-
cia na área de RH. 
Possuir CNH B. Para 
atuar na área co-
mercial: vendendo 
os serviços, visitan-
do os clientes com o 

carro da empresa. 

CONTADOR(A) -- En-
sino Superior Com-
pleto em Ciências 
Contábeis. Desejável 
pós-graduação com-
pleta na área contábil 
ou áreas afins. Possuir 
Registro no Conselho 
Regional Ativo. Expe-
riência de 06 meses 
na área. Conhecimen-
to avançado do paco-
te office. CNH B.

ELETRICISTA DE MA-
NUTENÇÃO – Expe-
riência em manu-
tenção elétrica. Para 
atuar na área de ma-
nutenção elétrica/
eletrônica em máqui-
nas e equipamentos 
CNC. Residir em In-
daiatuba.

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO – Cursan-
do Superior em Admi-
nistração. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário 
para trabalhar em 
horário comercial.

ESTÁGIO EM DESIG-
NER DE INTERIORES 
– Cursando Superior 
em Design de Inte-
riores. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horário 
para trabalhar em 
horário comercial.

ESTÁGIO EM LOGÍS-
TICA - Cursando Su-
perior em Logística. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade 
de horário para tra-
balhar em horário 
comercial.

ANALISTA DE QUA-
LIDADE PLENO – 
Ensino Superior ou 
técnico em Química. 
CRQ ativo. Experiên-
cia em cargos de 
controle de quali-

dade/laboratório. 
Disponibilidade de 
horário. 

OPERADOR DE 
MÁQUINA – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
em Operar máqui-
nas convencionais 
(Fresa, furadeira, 
retífica). Residir 
em Indaiatuba.

OPERADOR DE 
MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usina-
gem. Conhecimen-
tos em Metrolo-
gia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

RECEPCIONISTA - 
Ensino médio com-
pleto. Experiência 
na função. Conhe-
cimento em excel. 
Residir em Indaia-
tuba. 

VENDEDOR(A) – 
Experiência em 
vendas. Será um 
diferencial ter ex-
periência em ven-
das de material de 
construção. Residir 
em Indaiatuba ou 
região.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. MARIA ROSA COR-
RÊA com 84 anos, Di-
vorciada, sendo filha de 
ADAUTO CORRÊA e 
EUGENIA DE OLIVEIRA. 
Deixou os filhos: EDVAL-
DO 54 anos, MARCUS 
(Fal). Falecido (a) em: 
27/12/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério Pq. Das 
Aleias, em Campinas-SP 
aos 28/12/2021.

2. JANDIRA FELICIA-
NO SIMO com 80 anos, 
Viúva, sendo filha de BE-
NEDITO FELICIANO e 
SANTINA BERTUQUI FE-
LICIANO. Falecido (a) em: 
30/12/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério Vale dos 
Pinheirais, em Mauá-SP 
aos 31/12/2021.

3. CONCEIÇÃO LEME 
DOS SANTOS com 83 
anos, Viúva, Sendo filha 
de FRANCISCO LEME e 
BENEDICTA DE LURDES 
LEME. Deixou os filhos: 
ANTONINHA e JOSE 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 08/01/2022, e Sepul-
tado (a) no Cemitério Mun. 
de Nova Odessa- SP aos 
09/01/2022.

4. CASEMIRO DE BOR-
TOLE com 97 anos, Viúvo, 
sendo filho de ITALO DE 
BORTOLE e ANNA COR-
LETTI. Deixou os filhos: 
MARIA, NEUZA, WALDO-
MIRO, CLAUDOMIRO, 
IRINEU (Maiores). Faleci-
do (a) em: 14/01/2022, e 
Sepultado (a) no Cemité-
rio Mun. de Cajobi- SP aos 
14/01/2022.

5. MARIA RODRIGUES 
DA SILVA OLIVATTO com 
64 anos , Casado (a) com 
JOÃO OLIVATTO sendo 
filho(a) de BENEDITO 
RODRIGUES DA SIL-
VA e MARIA ROSA DE 
CASTRO. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
18/01/2022, e sepulta-

do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 19/01/2022. 

6. OSVALDO FONSECA 
com 79 anos , Casado (a) 
com MIRIAM FERRAZ 
FONSECA sendo filho(a) 
de FRANCISCO FON-
SECA e SEBASTIANA 
FONSECA. deixa filho(s): 
CARLOS, MARIA, MAR-
COS (MAIORES), Falecido 
em: 19/01/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
19/01/2022. 

7. VALDOMIRO ALZIRO 
VENÂNCIO com 74 anos , 
Casado (a) com EDNA DE 
SOUZA VENÂNCIO sendo 
filho(a) de RAMIRO VE-
NÂNCIO e ANA ARAUJO 
VENÂNCIO. deixa filho(s): 
ANDREIA. TANIA, EDNEIA 
( MAIORES )., Falecido em: 
19/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 19/01/2022. 

8. TEREZINHA PEREIRA 
MIRANDA com 91 anos 
, Era Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de DEMOSTHENES 
MARTINS PEREIRA e 
CORINTA LIMA PEREIRA. 
deixa filho(s): JULIO CE-
SAR, MARCOS, ANDRÉ 
(MAIORES), Falecido em: 
19/01/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 20/01/2022. 
9. FRANCISCA MENDES 
CRUZ com 81 anos , Ca-
sado (a) com ROBERTO 
MENDES CRUZ sendo 
filho(a) de LUIZ MENDES 
FERREIRA e ANDRELINA 
ALVES FERREIRA. deixa 
filho(s): SERGIO, ROSI-
MEIRE, MARIA, DÉBORA, 
JUCELINA (  MAIORES )., 
Falecido em: 20/01/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/01/2022. 

10. SÉRGIO DA SILVA DE 
OLIVEIRA com 64 anos , 
Casado (a) com CLARICE 
PEREIRA DE MATTOS DA 

SILVA DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de GENTIL DA SIL-
VA DE OLIVEIRA e DALILA 
ALVES DE OLIVEIRA. dei-
xa filho(s): ANDRE, VAG-
NER, ALEX ( MAIORES ), 
Falecido em: 20/01/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
20/01/2022. 

11. KIYO SUMIYOSHI 
HONMA com 95 anos , 
Era Viúvo(a), sendo filho(a) 
de HIROSO SUMIYOSHI 
e MITSUYO SUMIYOSHI. 
deixa filho(s): MASAFI-
RO, TIYOCE, AKEMI, 
YUUJI, MIYUKI (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
20/01/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/01/2022. 

12. JOSE RUBENS CAR-
DOSO com 69 anos , Ca-
sado (a) com SANDRA 
REGINA DA SILVA CAR-
DOSO sendo filho(a) de 
RUBENS CARDOSO e 
JENNY PERES BARTOLI 
CARDOSO. deixa filho(s): 
CARLA 47, RUBIA 43, 
RUBENS 41, Falecido em: 
21/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 22/01/2022. 

13.DORACILIA BEZERRA 
PIO com 79 anos , Casado 
(a) com ALIPIO PIO sendo 
filho(a) de JOSÉ BEZERRA 
NETO e MAURA MARIA 
DOS PRAZEIRES. deixa 
filho(s): CLAUDEMIR E 
JAIR (MAIORES), Falecido 
em: 21/01/2022, e cremado 
(a) no CREMATORIO UNI-
DAS - PIRACICABA SP aos 
22/01/2022. 

14. ELIO FERRATO com 
72 anos , Casado (a) com 
MARIA TEREZA KANDRA-
SOVAS FERRATO sendo 
filho(a) de FIRMINO FER-
RATO e JERONIMA DA 
SILVA FERRATO. deixa 
filho(s): CLEMANCE 48, 
FABER 42, Falecido em: 

21/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 22/01/2022. 

15. JOSE INNOCENCIO 
DOMINGUES com 77 anos 
, Casado (a) com MARCIA 
POLI, sendo filho(a) de 
LUIZ INNOCENCIO DO-
MINGUES e SEBASTIANA 
DA SILVA DOMINGUES. 
deixa filho(s): SAULO, JU-
LIANO, JONAS, NICOLAS, 
HAYA (MAIORES), Falecido 
em: 21/01/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/01/2022. 

16. PAULO MINORU 
FUKUTANI com 66 anos 
, Casado (a) com MARIA 
ALICE FERREIRA FUKU-
TANI sendo filho(a) de 
KININOSUKE FUKUTANI 
e YOSHIMI FUKUTANI. 
deixa filho(s): LEANDRO, 
IGOR, KÍRIA (  MAIORES 
)., Falecido em: 22/01/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
22/01/2022. 

17. DIRCE FERREIRA 
CODOGNOTTO com 92 
anos , Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de ANTONIO FER-
REIRA e ANTONIA ALVES 
FERREIRA. deixa filho(s): 
MARINEIDE , PAULO, 
ROSANGELA, PEDRO 
(MAIORES), Falecido em: 
22/01/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/01/2022. 

18. LUIZA GOMES DOS 
SANTOS com 87 anos , 
Era Viúvo(a), sendo filho(a) 
de JOSÉ GOMES MAR-
QUES e DIVINA GOMES. 
deixa filho(s): CARLOS, 
MARIA CRISTINA , WIL-
SON, ERONIDES , REGI-
NA , MARCIO (MAIORES), 
JOSÉ ( FAL) )., Falecido 
em: 23/01/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 23/01/2022. 

19. LAURA DUARTE VIEI-

 | CLASSIFICADOS | B19

RA com 84 anos , Casado 
(a) com JOSE APPARECI-
DO VIEIRA sendo filho(a) 
de SEBASTIAO GALDINO 
e MARIA CANDIDA DU-
ARTE. deixa filho(s): JOSE 
LUIS ,VERA LUCIA ,ANA 
PAULA ,MARIA CRISTINA 
(MAIORES), Falecido em: 
23/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
23/01/2022. 

20. DEODATO CASTILHO 
com 90 anos , Casado (a) 
com IZABEL MARTINS 
CASTILHO sendo filho(a) 
de CARLOS CASTILHO 
e TEREZA BATISTA. dei-
xa filho(s): LOURDES, 
IRACEMA ,SIDINEIA, 
ANTONIO (MAIORES) , 
ROBERTO, JOSE, IRACI 
(FALECIDOS), Falecido em: 
23/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
24/01/2022. 

21. ILZA ARRUDA LO-
PES com 82 anos , Era 
Viúvo(a) , sendo filho(a) de 
MARTINIANO BENTO DE 
ARRUDA e ELVIRA PE-
REIRA DE ARRUDA. deixa 
filho(s): GEILZA 46, JON-
CELON (FAL), Falecido em: 
23/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
24/01/2022. 

22. GISELLE LAGE MELO 
com 42 anos , Casado 
(a) com JOAO FABRICIO 
DANTAS DE MELO sendo 
filho(a) de JOSE CARLOS 
DOS SANTOS e TANIA 
REGINA DE OLIVEIRA 
LAGE. deixa filho(s): BEN-
JAMIM LAGE MELO 5., 
Falecido em: 23/01/2022, 
e sepultado(a) no cemitério 
DO EDEN SALTO-SP aos 
24/01/2022. 
23. ISNEY ISA-
BEL GURGEL ZOPPI com 
87 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de ACYR 
DO CARMO AMARAL 
GURGEL e ANTONIETTA 
MILANI GURGEL. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 23/01/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
24/01/2022. 

24. THEREZA LARENA 
DOS SANTOS com 73 
anos , Era Viúvo(a),sendo 
filho(a) de CANTIDIO LA-
RENA e LEONOR FER-
NANDES LARENA. deixa 
filho(s): ADRIANA 54, 
AGUINALDO 53, ADINES 
52, ANDREIA 46., Falecido 
em: 24/01/2022, e sepulta-
do(a) no CEM. SAO JOAO 
BATISTA-VALINHOS SP 
aos 24/01/2022. 

25. MARIA OLIVEIRA com 

77 anos , Casado (a) com 
ANTONIO JOSE DA SILVA 
sendo filho(a) de MANOEL 
CARDOSO DE OLIVEIRA 
e FRANCISCA ROSA DE 
OLIVEIRA. deixa filho(s): 
RENATO, ZILDA, SILVA-
NO, SERGIO, SIDNEIS, 
CELSO, ZORAIDE, ZE-
NAIDE, ROMILSON, VE-
NÂNCIO (MAIORES), SI-
VALDO (FAL), Falecido em: 
24/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 24/01/2022. 

26. LEONILDA MUNHOZ 
MUNHOES com 95 anos , 
Era Viúvo(a), sendo filho(a) 
de DURVALINO MUNHOZ 
e LAURA MUNHOZ. deixa 
filho(s): LAERCIO, MARIA 
IZOLINA, MARIA ANGE-
LA (MAIORES) LAURA E 
PAULO (FAL), Falecido em: 
24/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 24/01/2022. 

27. SOLON PEREIRA DE 
SOUZA com 97 anos , Era 
Viúvo(a), SOUZA sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
FERREIRA DE SOUZA e 
ANA ANGÉLICA ABOLÃ 
DA SILVA. deixa filho(s): 
JULITA 67, Falecido em: 
24/01/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 25/01/2022. 

28. JOÃO CARLOS RI-
BEIRO com 74 anos , Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) 
de JOÃO RIBEIRO DA 
COSTA e PATROCINIA 
DOROTEA RIBEIRO. 
deixa filho(s): MARCELO, 
RENATA (MAIORES), 
Falecido em: 24/01/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/01/2022. 

29. APARECIDA MAR-
TINS VASSELO com 
94 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO MARTINS MONGE 
e SANTA VASSELO. 
deixa filho(s): AMARIL-
DO, DJANIRA, GRACIL, 
INES, MARIA ROSA,REI-
NALDO, VALDIR (MAIO-
RES) ANTONIO (FAL), 
Falecido em: 24/01/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
26/01/2022. 

30. EUZA GIMENIS RA-
MOS com 69 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de OSCAR RAMOS e 
DOLORES GIMENIS RA-
MOS. deixa filho(s): LUA-
NA (MAIOR), Falecido 
em: 24/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/01/2022.



B20| NEGÓCIOS |


