
Governo reduz o IPI em
até 25% para estimular
o comércio e a indústria 

Na tentativa de estimu-
lar as vendas no comércio 
e a produção industrial, ao 
mesmo tempo que comba-
te a inflação, o presidente 
da República, Jair Bolso-

Prefeitura registra superávit 
de 35% sobre o orçamento
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BC devolve 
o dinheiro  
‘esquecido’

O Banco Central começa 
a devolver na segunda (7) 
R$ 4 bilhões dos R$ 8 bi-
lhões que brasileiros esque-
ceram em bancos. 

Pepo Lepinsk (MDB) 
defende também a institui-
ção de área como ponto de 
apoio à categoria. 

Presidente da
Câmara quer 
regularizar os
motofretistas

Time de Indaiatuba der-
rotou o Monte Azul por 2 a 
1 em casa e agora está na 
11ª posição. 

Primavera fica 
a três pontos 
da zona de 
classificação
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Prazo para declaração de IR 
começa a contar na segunda

Síndrome 
ataca mulheres 
multitarefas

A pandemia piorou a 
vida de mulheres que de-
sempenham multitarefas. 
Elas desenvolvem a Sín-
drome de Burnout.

naro (PL), baixou decreto 
reduzindo em até 25% o 
Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI).

A medida atinge bens 
industrializados, veículos 

de passageiros, eletrodo-
mésticos da linha branca 
(geladeira, máquina de la-
var, freezers, fogão), armas 
e bebidas e exclui apenas 
os cigarros.

Estados e municípios re-
clamam da medida, porque 
vão perder a receita com 
esse imposto (a União fica 
apenas com 50% do arreca-
dado com o IPI.

ANTIENCHENTES - A Agência das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí elabora um Plano Diretor de 
Macrodrenagem para combater as enchentes em 15 cida-
des das Regiões Metropolitanas de Campinas, Piracicaba e 
Jundiaí, que foram mais castigadas em janeiro.

A Cidade Nova Mate-
riais Elétricos será um dos 
destaques do Troféu Fru-
tos de Indaiá.

Cidade Nova 
será um dos 
destaques do 
Frutos de Indaiá

Editorial
Em “Reduzir impos-

tos é sempre bom”, este 
jornal defende o corte no 
IPI que Bolsonaro fez.
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Canal Futura 
recebe curtas
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Os contribuintes que precisam fazer a declaração do im-
posto de renda têm desta segunda (7) até o dia 29 de abril 
para ficarem quites com a Receita Federal. Págs A10 e A7
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Reduzir impostos é sempre bom

Artigos

Editorial

Agende seu horário pela Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19) 99849 1305. 
E visite o site: www.audiocamp.com.br. Endereço: R. Siqueira Campos, 323 - Vila Sfeir, Indaia tuba – SP.

PRESERVAÇÃO - O ad-
vogado Rubens Galdino, de 
Indaiatuba, falou por um mi-
nuto e meio no intervalo do 
Fantástico, da Globo, no do-
mingo (27), para contar como 
seu trabalho como fotógrafo 
no programa Terra da Gente, 
da EPTV, que faz 25 anos este 
ano, o ajudou a preservar o 
meio ambiente.

CONTRIBUIÇÃO – Ou-
tra profissional de Indaiatuba, 
a jornalista Valéria Forner, 
assinou uma revista chama-
da Terra da Gente, referência 
ao programa da EPTV, entre 
2004 e 2014, que reproduzia 
reportagens da tevê de Cam-
pinas.

FRASE DA SEMANA

“A economia do cuidado é 
essencial para a humanidade. 
Todos nós precisamos de cui-
dados para existir “.

De Carine Roos, CEO e 
fundadora da Newa, empresa 
de consultoria especializada 
em diversidade e bem-estar 
emocional, ao falar do au-
mento dos casos de Síndrome 
de Burnout entre as mulheres.

GOLPES – Cresce o nú-
mero de golpes aplicados 
em sites de emprego e até de 
grandes empresas. Os golpis-
tas usam anúncios falsos para 
pegar dados dos candidatos e 
ainda cobram uma taxa deles. 

EXTENSÃO – Só a plata-
forma LinkedIn, da Microsoft, 
barrou 11,6 milhões de contas 
falsas no primeiro semestre de 
2021. Outras 85 mil contas fo-
ram bloqueadas por denúncias 
de usuários. O FBI estima que 
cada vítima perca em média 
R$ 3 mil.

CONTRASTE

É minha

Em 91, o então governa-
dor Luiz Antônio Fleury Filho 
(MDB) veio a Indaiatuba inau-
gurar o Sesi com o já falecido 
prefeito Clain Ferrari (então 
no PFL).

José Carlos Tonin (MDB) 
era deputado estadual e tinha 
sido o responsável pela obra 
no seu mandato de prefeito (83 
a 88). 

Clain assumira em 89 e iria 
entregá-la.

Tonin e seus assessores não 
aceitavam isto e tentavam apa-
recer mais que ele. 

O deputado falou primeiro 
e disse que tinha iniciado as 
obras e que estava feliz por en-
tregar o Sesi à população.

Em seguida, Clain disse 
que iniciar obras é fácil, mas 
terminá-las é que são elas.

Concluiu dizendo que esta-
va feliz por entregar mais uma 
obra ao povo.

Clima tenso, Fleury, último 
a falar, tomou a obra para si 
e deixou os dois a ver navios:

- Entregamos mais uma 
obra ao povo.

O governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), determinou uma redução de até 25% na 
alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), via decreto, o que significa redução de preços 
para carros, eletrodomésticos, bens industrializados, bebidas e armas.

A medida visa incentivar a indústria e o comércio e conter a inflação, já que a queda nos preços pode 
levar a esse resultado. O único setor excluído no segmento abrangido é o de cigarros, que o governo diz 
fazer mal à saúde, embora tenha incluído bebidas e armas na medida.

A decisão de reduzir impostos é sempre bem-vinda, dada a altíssima e injusta carga tributária a que 
todos os brasileiros são submetidos anualmente, mas esta enfrentará bastante resistência para se manter 
da forma como foi concebida e até mesmo para se manter como norma.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PSD-AM), afirmou que apresentará 
uma representação eleitoral contra Bolsonaro, por entender que a lei eleitoral é absolutamente clara ao 
vedar a concessão de benefício em ano eleitoral.

Outra resistência de peso vem dos governos estaduais e municipais, que serão obrigados a dividir 
metade da conta. Hoje o governo federal fica com 50% da arrecadação de IPI e o restante é rachado entre 
Estados e municípios, à razão de 25,25% e 24,75% respectivamente.

Diante dos percentuais de corte e participação, os municípios estimam uma perda de receita de R$ 
4,826 bilhões e os Estados de R$ 7,097 bilhões. A redução de 25% no IPI significa uma perda de receita 
no total de R$ 19,6 bilhões, mas o restante da conta será pago pelo governo federal. 

De qualquer forma, espera-se que a redução se mantenha, posto que a indústria e comércio estão en-
frentando momentos muito difíceis com a pandemia. Sem falar que o cidadão também se beneficiará por 
poder comprar com menos recursos e poder melhorar de vida.
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Eloy de Oliveira

Grupos políticos ligados à esquerda em Indaiatuba prepa-
ram ofensiva para barrar a ação da direita no que se refere 
às fake news. Identificam que elas serão arma para Bolsona-
ro (PL) tentar manter o bom desempenho que teve em 2018: 
74.782 votos a 12.993 de Haddad, do PT.

Pesquisadores da Escola Superior de Propaganda e Marke-
ting apuraram que cresceu 150% no Brasil a postagem de no-
tícias falsas nos últimos três anos. E, no caso das fake news, 
10,5% são postadas no Instagram, 15,8% no Facebook, 25,1% 
no Twitter e 48,6% no whatsapp.

Aparelhos auditivos recarregáveis, por que utilizá-los? 

É normal minha gengiva sangrar? 
Não é normal ter sangramento na gengiva quando vai escovar os dentes ou vai passar o fio dental. Gen-

giva saudável não sangra.
Quando sua gengiva apresenta sangramento, significa que existem bactérias acumuladas naquela re-

gião, causando inflamação e deixando sua gengiva doente, podendo levar à perda dos dentes, cáries, mau 
hálito, entre outros problemas.

  Caso você perceba sua gengiva sangrando, não ignore esse sintoma. O sangramento não é normal e 
pode indicar que a sua saúde bucal está comprometida ou que algum fator está provocando lesões no tecido.

Existem casos em que a gengiva sangra por causa de problemas durante a escovação. Pode ser, por 
exemplo, em decorrência de uma força excessiva nos movimentos e uso de escovas muito duras ou desgasta-
das. Há um atrito muito grande nos tecidos, fazendo com que eles tenham um ligeiro sangramento.

Isso pode acontecer, ainda, durante o uso do fio dental, principalmente quando muita 
força é aplicada na hora de passá-lo entre os dentes. 

Procure seu dentista para que ele faça uma avaliação melhor e te ajude a tratar a 
causa. Lembre-se de que gengiva sangrando é o seu corpo sinalizando problemas.

Cuide-se. Procure seu dentista.

Os pacientes que utilizam aparelhos auditivos tendem a relacioná-los a equipamentos que precisam 
de pilhas para o seu funcionamento. De fato, a pilha ainda é utilizada em muitos aparelhos, mas, assim 
como a sociedade e suas necessidades se modificam, os pesquisadores se dedicaram a desenvolver 
equipamentos menores, melhores e com baterias mais duradouras.

Os aparelhos auditivos recarregáveis são mais econômicos e sustentáveis, evitam o descarte de 
centenas de pilhas, que, além do gasto, agridem ao meio ambiente.

Atualmente a tecnologia Áudio Service, que é utilizada para adaptação dos pacientes da rede de 
clínicas Audiocamp, possui dois modelos recarregáveis, que não têm 
necessidade de troca de bateria.

A tecnologia Li-ion permite o uso do equipamento por mais de 18 
horas, com apenas 4 horas de carregamento, sem a necessidade de uma 
nova carga e agrega em seu carregador o desumidificador elétrico, ga-
rantindo maior durabilidade aos aparelhos auditivos. 

A tecnologia Stiline possui carregador recarregável, que, com 4 ho-
ras de carregamento, permite três cargas dos aparelhos auditivos. 

Design inovador e praticidade no uso. O melhor da tecnologia com 
formas de pagamento que cabem no seu bolso.

Cirurgiã Dentista CRO 128015 - www.dentistanasuacasa.com.br
Dra. Jéssica Carvalho

PONTO NEVRÁUGICO
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Intenção é melhorar vendas no comércio e indústria 
e atacar a inflação, mas medida é criticada por Esta-
dos e Municípios, que vão ter de ajudar a pagar

Bolsonaro diminui a 
alíquota de IPI para 
incentivar economia 

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro 
(PL), determinou via 

decreto, na sexta-feira (25), 
a redução da alíquota do Im-
posto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) em até 25% 
para bens industrializados, 
veículos, eletrodomésticos, 
armas e bebidas.

A produção de automóveis 
e eletrodomésticos da chama-
da linha branca, como refrige-
radores, freezers, máquinas de 
lavar roupa e secadoras, são o 
principal foco. Esses produ-

tos serão beneficiados com a 
atualização da tabela. Porém, 
a mudança exigirá uma renún-
cia fiscal de R$ 19,6 bilhões 
somente neste ano. Estados e 
municípios protestam contra 
o corte, já que recebem juntos 
50% do que é arrecadado. Há 
outras críticas (leia ao lado).

Com a alteração, o gover-
no espera estimular a econo-
mia, principalmente o comér-
cio e a indústria e combater a 
inflação. “A redução do IPI se 
soma às medidas de incentivo 
à retomada da economia e à 
ampliação da produtividade 
que estão em curso no país, 
contribuindo para a dinami-

REPRODUÇÃO

zação da produção e, conse-
quentemente, da geração de 
empregos e renda”, afirmou, 
em nota, o ministro Paulo 
Guedes, da Economia.

“A redução de 25% do 
IPI é um marco do início da 
reindustrialização brasileira, 
após quatro décadas de de-
sindustrialização”, afirmou. 
“[O imposto] era uma estaca 
cravada na indústria brasileira 
e nós vamos tirar essa estaca”.

Os cortes no imposto va-
riam conforma o produto. 

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

Especialistas defendem a reforma 
Economistas e empre-

sários afirmam que a ten-
dência é que as empresas 
repassem parte do alívio 
tributário para os preços, 
incentivando a demanda em 
um momento de economia 
desaquecida. Eles também 
avaliam que pode ocorrer 
uma recomposição das mar-
gens de lucro.

Há analistas que apontam 
que é uma medida que pode 
ser facilmente revertida em 
tempos de menos arrecada-
ção. Eles argumentam que o 

ideal seria uma reforma tri-
butária ampla, que efetiva-
mente reduzisse a carga de 
impostos da indústria, que é 
desproporcional em relação 
a agricultura e serviço.

O vice-presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Marcelo Ramos (PSD-AM), 
afirmou que apresentará 
uma representação eleitoral 
contra Bolsonaro, por enten-
der que a lei eleitoral “é ab-
solutamente clara ao vedar a 
concessão de benefício em 
ano eleitoral”. (RL).

Governo objetiva incentivar a indústria, entre elas as 
montadoras de veículos, com a redução do imposto

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



Pepo quer regularizar os motofretistas 

Câmara mantém veto do prefeito a projeto que criava CEPs no Bairro das Videiras

Durante a segunda 
sessão ordinária da 
Câmara de Indaia-

tuba, realizada na última 
quinta-feira (3), o presi-
dente Pepo Lepinsk (MDB) 
propôs a regularização da 
profissão de motofretista 
no município e a criação de 
um ponto de apoio aos pro-
fissionais. 

De acordo com o políti-
co, o número de profissio-

nais que trabalham nessa 
atividade aumentou muito 
durante a pandemia, mas 
a lei municipal ainda não 
abrange a categoria. Some-
-se a isso a falta de direitos 
trabalhistas, como férias, 
FGTS e 13º salário. 

“A indicação vai ao en-
contro da necessidade de 
formalização da categoria. 
É importante a criação de 
associação que defenda os 
direitos desses profissio-
nais, bem como melhores 
condições de trabalho e se-

gurança para eles e para os 
usuários”, disse o político. 

Com relação ao ponto 
de apoio para os motoboys, 
o político indicou a praça 
Francisco Xavier da Costa, 
próxima ao Terminal Cen-
tral, para a criação de um 
espaço exclusivo aos pro-
fissionais da categoria, com 
banheiros, bancos e mesas 
para refeição e de tomadas 
para recarga de aparelhos 
celulares – dispositivo de 
trabalho indispensável para 
essa atividade.
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Durante a segunda ses-
são ordinária da Câmara de 
Vereadores de Indaiatuba, 
realizada nesta quinta-feira 
(3), os vereadores manti-
veram por 11 votos favo-
ráveis o veto do Executivo 
Municipal ao projeto de lei 

do vereador Leandro Pinto 
(DEM), que havia sido 
aprovado  em 2021 e previa 
a regularização do Código 
de Endereçamento Postal 
(CEP) no Bairro Videiras.  

De acordo com a pre-
feitura, a competência de 

Presidente da Câmara propõe a criação de ponto de 
apoio para os profissionais ao lado do Terminal Central

Vereador do Republicanos defende criação de aplicativo local semelhante ao Uber

O vereador Wilson José 
dos Santos (Republicanos), 
o Índio da 12, propôs a 
criação de um aplicativo 
próprio da cidade para o 
transporte privado de pes-
soas, no mesmo estilo que 
Uber, 99 e afins, mas garan-
tindo que o motorista receba 
um maior valor de repasse 
por corrida. 

Na justificativa da in-
dicação, Índio disse que o 
transporte por aplicativo é 
uma realidade, mas de uns 
tempos para cá se tornou 

menos vantajoso para moto-
ristas e usuários. “A criação 
de um serviço próprio pode 
criar um sistema que é mais 
justo para todos, equilibran-
do as despesas do condutor, 
que não são poucas, e ofere-
cendo uma corrida mais em 
conta para o cidadão”, disse 
o vereador. 

A ideia se espelha na 
cidade de Araraquara, que 
adotou o aplicativo “Bibi 
Mob” no começo deste ano. 
O serviço desenvolvido de 
forma própria pela prefei-

Os motofretistas tra-
balham sem amparo 
e sem direitos traba-
lhistas na cidade

REPRODUÇÃO

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

tura local e a cooperativa 
Coopera Araraquara repas-
sa cerca de 95% do valor 
de uma corrida diretamente 
ao motorista. Os outros 5% 
são direcionados para os 
custos da ferramenta. Como 
a cooperativa não tem ideal 
de lucro, acaba favorecendo 
aos motoristas e ao consu-
midor final, que paga um 
valor menor pela corrida. 

Atualmente, o aplicativo 
conta com cerca de 200 
motoristas e mais de 7 mil 
usuários cadastrados.  (LM)

regularização do CEP é fe-
deral, podendo ser realizado 
através dos Correios, que é 
detentor do monopólio dos 
serviços postais. Durante a 
votação do veto, o vereador 
Leandro Pinto se absteve da 
votação. (LM).

Proposta de criar um aplicativo se baseia em ideia colocada em prática em Araraquara

REPRODUÇÃO

SIMONE SANTOS

Sessão de votação na Câmara 
de Vereadores de Indaiatuba
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Prefeitura fecha o orçamento de 
2021 com um superávit de 35%

A Prefeitura e a Câ-
mara de Indaiatu-
ba apresentaram o 

balancete orçamentário do 
último quadrimestre de 2021, 
relativo aos meses de setem-
bro a dezembro. De acordo 
com os números da Secretaria 
de Fazenda, a cidade obteve 
um superávit de 35% sobre 
a receita esperada para todo 
o ano de 2021. As despesas 
também aumentaram: foram 
cerca de 14% maiores. 

Por conta das incertezas 
devido à pandemia de Co-
vid-19, o Executivo Muni-
cipal havia projetado uma 
arrecadação total de R$ 907 
milhões. Mas, com o retorno 
mais forte do comércio no 
segundo semestre e o encami-

Números foram apresentados em audiência sobre o últi-
mo quadrimestre; despesa cresceu 14% 

nhamento de verbas, o valor 
arrecadado chegou a R$ 1 
bilhão e 227 milhões, com um 
aumento de R$ 320 milhões 
na receita. 

Um dos fatores que expli-
cam o aumento foram os re-
cursos recebidos a partir dos 
governos federal e estadual. 
R$ 130 milhões vieram como 
recursos vinculados - que só 
podem ser investidas em um 

destino já programado, por 
exemplo, para a área da saú-
de. Outros R$ 190 milhões 
chegaram  com utilização 
livre.

Se comparado a 2021, o 
orçamento também cresceu, 
tendo um aumento de cerca 
de 20% entre os anos, en-
quanto as despesas tiveram 
uma ampliação menor, fican-
do com cerca de 12% do total.

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

DIVISÃO POR SECRETARIA

Fonte: Prefeitura

Onde foi aplicado o excesso 
Os investimentos reali-

zados pela Prefeitura de In-
daiatuba passaram por duas 
pastas principais em 2021: 
saúde e educação. As duas 
pastas sozinhas foram res-
ponsáveis por mais de 64% 
de todo o orçamento geral . 

A terceira principal se-
cretaria com maior repasse 
foi a de Urbanização e Meio 
Ambiente, ficando com 
9% do total, acompanhada 
depois pela Secretaria de 
Obras e Vias Públicas (5%) 
e de Segurança (4%). (LM)

Vista de uma parte do Parque Ecológico, cartão postal da cidade

SAAE/INDAIATUBA-SP



A6

Declaração já tem novas regras 
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Documento pré-preenchido será liberado dia 15Darf vem com QR Code este ano

A Receita Federal di-
vulgou as regras para 
declarar o imposto de 

renda nesse ano de 2022.
Aos contribuintes mais 

organizados e apressados, a 
principal novidade esse ano é 
a possibilidade de fazer a trans-
missão da declaração à Recei-
ta Federal somente a partir do 
dia 07 de março, e não a partir 
do dia 01, como foi em outros 
anos.

A partir do dia 15 de março, 
é possível que o contribuinte 
obtenha a declaração pré-pre-
enchida, diretamente no portal 
e-cac, da Receita Federal.

Outra novidade, é a possibi-
lidade de receber a restituição e 
o pagamento do DARF através 
de PIX

Prazo para declarar
O prazo para prestar contas 

com o leão inicia em 07/03, 
próxima segunda-feira, a par-
tir das 8 horas e se encerra às 
23 horas e 59 minutos do dia 
29/04/2022.

A declaração pré-preen-
chida poderá ser obtida tam-
bém por meio de autenticação 
no portal único Gov.br em 
conta com nível Ouro ou Pra-
ta (é possível acesso ao portal 
único com certificado digital, 
que torna a conta em nível 
ouro).

A declaração pré-preen-
chida de 2022, disponível a 
partir de 15 de março, poderá 
ser utilizada por todos os con-

Principais mudanças são a data de início e a ampliação do sistema pré-preenchido
Quem é obrigado?
   São obrigados a apresentar 

a declaração anual referente ao 
exercício 2022, ano-calendário 
2021, os contribuintes que:

I - receberam rendimentos 
tributáveis, sujeitos ao ajuste na 
declaração, cuja soma foi supe-
rior a R$ 28.559,70 (vinte e oito 
mil, quinhentos e cinquenta e 
nove reais e setenta centavos) 
e, em relação à atividade rural, 
obtiveram receita bruta em va-
lor superior a R$ 142.798,50 
(cento e quarenta e dois mil, se-
tecentos e noventa e oito reais e 
cinquenta centavos);

II - receberam rendimen-
tos isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma foi superior 
a R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais);

Também estão obrigadas a 
apresentar a declaração aquelas 
pessoas físicas residentes no 
Brasil que no ano-calendário 
de 2021, entre outros:

- Obtiveram, em qualquer 
mês, ganho de capital na alie-

nação de bens ou direitos, sujei-
to à incidência do imposto, ou 
realizaram operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de 
futuros e assemelhadas;

- Tiveram, em 31 de dezem-
bro, a posse ou a propriedade 
de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior 
a R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais).

Pré-preenchida
A declaração pré-preenchi-

da poderá ser obtida também 
por meio de autenticação no 
portal único Gov.br em con-
ta com nível Ouro ou Prata (é 
possível acesso ao portal único 
com certificado digital, que tor-
na a conta em nível ouro).

A declaração pré-preenchi-
da de 2022, disponível a partir 
de 15 de março, poderá ser uti-
lizada por todos os contribuin-
tes que possuam conta gov.br 
nos níveis ouro ou prata, em 
todas as formas de preenchi-
mento disponíveis:

• On-line – no Portal 
e-CAC;

• No computador – com 
o PGD IRPF;

• Em dispositivos mó-
veis – com o app Meu Imposto 
de Renda.

A declaração pré-preenchi-

da possui informações relati-
vas a rendimentos, deduções, 
bens e direitos e dívidas e ônus 
reais e que são alimentadas di-
retamente no PGD IRPF 2022, 
sem a necessidade de digita-
ção, sendo de responsabilidade 
do contribuinte a verificação 
da correção de todos os dados 
pré-preenchidos na declaração, 
devendo realizar as alterações, 
inclusões e exclusões das in-
formações necessárias, se for o 

caso.
Sobre o autor
Percival Nogueira de Ma-

tos, Contador e Advogado, 
especialista em Direito Tribu-
tário, Holding e Planejamento 
Societário, Pós-Graduado em 
Direito do Trabalho e Pro-
cessual do Trabalho, sócio do 
escritório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de Ad-
vocacia e do escritório contábil 
Harmonia Contabilidade.

Desta vez o prazo para a entrega da Declaração do Imposto 
de Renda da Pessoa Física começa segunda, dia 7

tribuintes que possuam conta 
gov.br nos níveis ouro ou pra-
ta, em todas as formas de pre-
enchimento disponíveis:

• On-line – no Portal 
e-CAC;

• No computador – 
com o PGD IRPF;

• Em dispositivos mó-
veis – com o app Meu Impos-
to de Renda.

A declaração pré-preen-
chida possui informações re-

lativas a rendimentos, dedu-
ções, bens e direitos e dívidas 
e ônus reais e que são alimen-
tadas diretamente no PGD 
IRPF 2022, sem a necessidade 
de digitação, sendo de respon-
sabilidade do contribuinte a 
verificação da correção de to-
dos os dados pré-preenchidos 
na declaração, devendo rea-
lizar as alterações, inclusões 
e exclusões das informações 
necessárias, se for o caso.

Neste ano também será 
possível receber a restituição 
do imposto de renda por PIX, 
desde que a chave PIX seja o 
CPF do titular da declaração.

Importante destacar que 
não será possível informar 
chave PIX diferente do CPF. 
Ou seja, e-mails, telefones ou 
chaves aleatórias não podem 
ser utilizados para recebimen-
to de restituição do imposto 

de renda e que a data e ordem 
do crédito seguirão as priori-
zações instituídas em lei.

Também será possível pa-
gar com PIX o DARF emiti-
do pelo programa/aplicativo 
do imposto de renda quando 
houver imposto a pagar.

O DARF será emitido com 
o QR Code com o objetivo de 
facilitar a realização do paga-
mento.

DEDUÇÕES PERMITIDAS
Para o exercício de 2022, ano-calendário de 2021, informa-se que:
• as deduções com dependentes estão limitadas a R$ 2.275,08 por dependente;
• as despesas com educação têm limite individual anual de R$ 3.561,50;
• limite de dedução do desconto simplificado de R$ 16.754,34
• para constarem na declaração, os dependentes, de qualquer idade, deverão 
estar inscritos no CPF.
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Período para envio da declaração à 
Receita será de 7 de março a 29 de 
abril; após a data haverá multa

A Receita Federal dá 
início ao prazo de 
envio das declara-

ções de Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2022. 
Em Indaiatuba, de acordo 
com a Receita Federal, a 
expectativa é que cerca de 
72.845 declarações sejam 
enviadas dentro do prazo. 
No Estado de São Paulo a 

Indaiatuba: 72 mil vão declarar IR 

expectativa é de cerca de 11 
milhões de declarações.

O período para envio das 
declarações do IR será a par-
tir das 8h do dia 07 de mar-
ço, próxima segunda-feira, e 
vai até 23h59min59s (vinte e 
três horas, cinquenta e nove 
minutos e cinquenta e nove 
segundos) do dia 29 de abril 
de 2022. Após esta data, o 
contribuinte que apresentar 
a declaração receberá multa 
pelo atraso.

Por isso, para evitar con-
tratempo é importante que 
os contribuintes adiantem, 
separando os principais do-
cumentos necessários para a 
declaração.

Neste ano, a Receita Fe-
deral anuncia novidades 
como o acesso ampliado à 
declaração pré-preenchida 
por meio de todas as pla-
taformas disponíveis e o 
recebimento da restituição 
e o pagamento de DARF 
via PIX.

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br 

IR 2022 adere ao Pix e amplia a chamada declaração pré-preenchida

CRONOGRAMA DA RESTITUIÇÃO
A restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (IRPF), referente ao exercício de 2022, ano-
-calendário de 2021, será efetuada em 5 (cinco) 
lotes, no período de maio a setembro de 2022.

• 1º lote - 31 de maio de 2022;
• 2º lote - 30 de junho de 2022;
• 3º lote -  29 de julho de 2022;

• 4º lote -  31 de agosto de 2022;
• 5º lote - 30 de setembro de 2022.

Fonte: Receita Federal

Especialista orienta a se preparar bem antes
O preenchimento da de-

claração do IR pode levar 
alguns minutos para quem 
tem poucos rendimentos 
e bens; ou muitas horas, 
dependendo do patrimônio 
do contribuinte, segundo o 
professor de Contabilidade 
da Fundação Escola de Co-
mércio Álvares Penteado 
(FECAP), Tiago Slavov.

“A principal dica para 
não errar a declaração é 

estar atento para obter 
todos os documentos e in-
formações, mesmo que di-
gitalmente”, alerta Slavov.

O professor orienta que 
os documentos mais im-
portantes são os informes 
de rendimentos recebi-
dos dos empregadores, 
contratantes de serviços, 
ex-empregador para quem 
foi desligado da empre-
sa em 2021, informe do 

INSS para aposentados e 
aluguéis recebidos. “In-
formes de rendimentos 
bancários também podem 
ser acessados facilmente 
nos serviços digitais dos 
bancos”, explica.

Quanto à malha fina, 
o especialista explica que 
cair na malha fiscal pode 
ser por omissão de ren-
dimentos e as despesas 
médicas.  (DK).
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Estrutura em formato familiar da 
corretora aumenta os laços e ajuda 
interessados em adquirir seguros
LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

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

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

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

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

Nova Indaiá 
foca na 
proximidade 
com clientes

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

“Muitas pessoas ainda 
têm uma visão de que os 
corretores tentam ganhar 
dinheiro em cima do cliente. 
Acho importante ter um con-
tato mais próximo para mos-
trar que não é bem assim”.
       O corretor usa esse 
contato pessoal para se tor-
nar amigo dos clientes e se 
colocar como uma pessoa 
de confiança para tirar dú-
vidas e prestar esclareci-
mentos importantes para 
a contratação de seguros.

REPRODUÇÃO/GOOGLE

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

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

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

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

Guilherme Mora é especialista em seguros

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

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

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

Inspiração
Desde que nasceu, conta 

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

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

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

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

pessoas. É o que me faz continuar apaixonado” 

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

Horário de 
Funcionamento: 

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

Telefone:
(19)99100-4498

Serviço
Corretora 

Nova Indaiá
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Neste último final de 
semana, a maioria de nós 
aproveitou o Carnaval para 
descansar, estudar, consertar 
coisas em casa, viajar, visitar 
amigos e alguns raros casos 
festejaram o Carnaval.

Mas é impossível ficar 
alheio ao fato de que numa 
parte do planeta existe agora 
uma guerra e isso faz muitos 
de nós imaginarmos o que 
faríamos se essa guerra fosse 
no Brasil. Já pensou como 
seria?

Imagine a falta de segu-
rança, a ansiedade com o que 
seria do futuro, como iríamos 
nos alimentar, onde iríamos 
morar e assim por diante.

“Mas já temos os nossos 
problemas, não vamos nos 
envolver em guerras nunca”, 
essas frases podem passar 
pela cabeça de alguns, mas, 
da mesma forma que dificil-
mente temos catástrofes na-
turais, muitos sofreram com 
enchentes e deslizamentos no 
Brasil afora.

 Tudo isso nos leva a pen-
sar que precisamos nos pre-
parar e parte dessa preparação 
envolve a educação financeira 
equilibrada, afinal imagine 
que num cenário de guerra 
você tem milhões e milhões 
de patrimônio, mas seu patri-
mônio está todo investido em 
imóveis. 

Será que conseguiria ven-
der algum desses imóveis? 
Será que seu inquilino estaria 
preocupado em se manter ali-
mentado e seguro ou em pagar 
o aluguel?

Meus avós, que vieram da 

Itália na época da Segunda 
Guerra, contam que naquela 
época as pessoas trocavam pe-
dras preciosas caríssimas por 
sacos de fubá para poder ter o 
que comer, afinal um diamante 
não mataria a fome da sua 
família, mas uma polenta sim.

Essa reflexão nos ajuda 
a pensar que eu não preciso 
chegar ao pior cenário para 
começar a me preparar pra 
ele, afinal sabedoria envolve 
colocar em prática na sua vida 
o conhecimento acumulado 
por você e por outros, senão 
de nada adianta saber sem 
praticar.

Então analise como estão 
seus investimentos, analise seu 
patrimônio, analise sua liqui-
dez, sua reserva de emergência 
e até sua reserva de oportunida-
des, afinal quantas oportunida-
des surgirão por conta daqueles 
que não se preparam?

Mas não esteja entre aque-

les que, por falta de conhe-
cimento ou falta de preparo 
antecipado, sofrem mais, 
porque não sabemos até 
quando nossa tranquilidade 
vai durar.

Se achar que precisa de 
ajuda para analisar seu pa-
trimônio, converse com um 
planejador financeiro habili-
tado e certificado que poderá 
te ajudar a mudar o que pode 
ser mudado e o que não pode 
ser mudado, paciência, a sua 
parte você já fez.

E se a guerra fosse aqui?

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, Descompli-
ca e Diario Consult da LTW 
Consult

Juliano José Rinaldo

Selic é uma sigla que se refere ao chamado Sistema Es-
peciaI de Liquidação e Custódia, que é de responsabilidade 
do governo federal.

Em geraI, a Selic mede os rendimentos das vendas dos 
títulos comercializados pelo governo federaI. Esses rendi-
mentos dão a taxa básica de juros da economia do Brasil.

Essa taxa básica influencia nos empréstimos, na inflação, 
Tesouro Direto, poupança e principaImente nos investi-
mentos.

TaI que a taxa SeIic mesmo direta ou indiretamente está 
influenciando tudo que está ao nosso redor.

A taxa Selic é umas das taxas mais importantes no Bra-
sil. Essa taxa é como um meio de controle financeiro do 
governo federal.

Para isso, o governo federaI tem o Banco CentraI que 
forma o Comitê de PoIítica Econômica (Copom), que é o 
órgão responsáveI peIa taxa SeIic. O Copom tem como 

Como a Selic
influencia a vida 
dos brasileiros

A taxa Selic determina é como um meio de 
controle financeiro do governo federal.

IMPACTOS: Você já ouviu fa-
lar que a taxa Selic é a taxa bási-
ca de juros, então, em linhas de 
crediários, ela vai ter uma im-
portante influência. Suponha 
que a taxa de juros esteja alta, 
a tendência é de que emprésti-

CONSUMIDOR: Em taxas 
menores, os consumidores 
conseguem realizar emprés-
timos. Naturalmente, esses 
consumidores vão ter a ten-
dência de comprar mais. Já 
com taxas altas, fica mais di-
fícil a realização de emprés-

INVESTIDOR: Aqueles 
que investem em renda 
fixa se beneficiam com os 
juros altos: sua remune-
ração tem a tendência de 
aumentar, como é o caso 

mos e financiamentos fiquem 
mais caros, e assim vice-versa. 
Com taxas menores, a procu-
ra de pessoas físicas/empresas 
é maior, visto que a taxa Selic 
baixa é uma grande oportuni-
dade para as empresas.

CONCLUSÃO:  A taxa Se-
lic influencia diariamente a 
vida de cada brasileiro ou 
empresa. As suas altas e que-
das podem influenciar certos 
ramos no mercado brasileiro 
ou até mesmo a vida pessoal. 

É sempre importante você, 
investidor (foto), ficar atento 
às notícias sobre a economia. 
Principalmente se você pos-
sui algum investimento em 
Taxa Selic (Tesouro Selic) ou 
renda variável.

timos e, portanto, o nível de 
consumo deve baixar. Po-
rém, é importante lembrar 
que existem consumidores 
que gostam da Taxa de Selic 
alta, e esses são aqueles que 
investem em algo que tem 
como base os juros.

da renda fixa, Tesouro 
Direto e a compra de tí-
tulos públicos. Do mes-
mo jeito, quando a taxa 
diminui, os rendimentos 
são reduzidos.

REPRODUÇÃO



Valores ‘esquecidos’ em bancos 
começam a ser devolvidos na 2ª 

Uma cifra bilionária 
de cerca de R$ 8 
bilhões está parada 

em bancos e instituições 
financeiras de todo o país, 
esperando ser sacada. Esse 
dinheiro pertence a clien-
tes, mas muitas pessoas 
ou empresas nem sequer 
sabem que possuem esses 
recursos.

As pesquisas foram li-
beradas em 14 de fevereiro 
e os valores começarão a 
ser devolvidos a partir da 
próxima segunda-feira (07).

Nesta primeira fase, a 
plataforma agrega cinco 
dados diferentes: Contas 
corrente ou poupança en-

Para verificar ou solici-
tar os valores parados nas 
instituições financeiras, o 
cidadão precisa acessar o 
sistema (valoresareceber.
bcb.gov.br) e informar o 
CPF e data de nascimento, 
para pessoa física, e o CNPJ 
e data de abertura da empre-
sa, para pessoa jurídica.

Caso tenha valores a 
receber, no momento da 
consulta, o sistema informa 
a data e o período para con-
sultar e solicitar o resgate 
do saldo existente. As datas 
serão agendadas de acordo 

O Banco Central anun-
ciou nesta semana uma 
nova fase de devolução 
de dinheiro esquecido em 
bancos. As consultas irão 
acontecer assim que encer-
rado o período de pagamen-
tos dessa primeira rodada, 
que terá início a partir da 
próxima segunda-feira (07).

Nesta nova etapa, os 
brasileiros podem ter valo-
res a receber nas seguintes 
situações: Tarifas cobradas 
indevidamente, previstas ou 
não em Termo de Compro-
misso com o Banco Central; 
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Banco Central espera pagar nessa eta-
pa R$ 4 bilhões, metade do total deixa-
do pelos contribuintes nas instituições 

Como saber se você tem ou não direito a receber BC diz que haverá segunda fase

REPRODUÇÃO

CUIDADO COM OS GOLPES

Fonte: Banco Central

BC estima devolver R$ 8 bilhões a 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas

O Banco Central (BC) ressalta que o único site para consulta e 

solicitação dos valores esquecidos é: valoresareceber.bcb.gov.br. 

A instituição não envia links nem entra em contato com as 

pessoas para tratar sobre valores a receber ou para confirmar 

dados pessoais.

O BC alerta que ninguém está autorizado a entrar em contato 

com o cidadão em nome do órgão ou do Sistema Valores a Receber. 

Portanto, as pessoas não devem clicar em links suspeitos en-

viados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. 

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

cerradas com saldo dis-
ponível; tarifas cobradas 
indevidamente, desde que 
previstas em Termos de 
Compromisso assinados 
pelo banco com o Banco 
Central (BC); parcelas ou 
obrigações relativas a ope-
rações de crédito cobradas 
indevidamente, desde que 
previstas em Termos de 
Compromisso assinados 
pelo banco com o BC; cotas 
de capital e rateio de sobras 
líquidas de beneficiários de 
cooperativas de crédito; e 
recursos não procurados de 
grupos de consórcio encer-
rados.

A liberação das con-
sultas e resgates será feita 
por fases. De acordo com o 
Banco Central, o valor total 

estimado para a fase 1 é de 
R$ 4 bilhões para pessoas 
físicas e jurídicas. Os valo-
res solicitados por usuários 
que indicaram a chave Pix 
devem ser devolvidos pelas 
instituições em até 12 dias 
úteis.
     A expectativa dos contri-
buintes é muito grande para 
a devolução, dada a crise 
provocada pela pande-
mia, que tirou empregos.. .

com o ano de nascimento 
da pessoa ou da criação da 
empresa.

Para quem nasceu ou 
abriu empresa antes de 
1968, o período de agen-
damento para consulta do 
valor e resgate será de 7 
a 11 de março. Já para 
aqueles entre 1968 e 1983, 
o agendamento será entre 
14 e 18 de março. Por fim, 
para quem nasceu ou criou 
empresa depois de 1983, 
poderá agendar o resgate 
entre 21 e 25 de março.

Quem perder essas datas, 

terá um período de repesca-
gem um dia depois do fim 
do prazo. 

É importante tomar cui-
dado na hora de checar 
porque o valor não apare-
ce quando o contribuinte 
descobre que tem direito a 
receber. Isto só vai acon-
tecer mais tarde na data 
prevista para o pagamento.
  Algumas pessoas foram 
enganadas no início da 
checagem, porque não vi-
ram o valor e acharam que 
não tinham direito, dando 
chance a golpistas. (DK).  

parcelas ou obrigações rela-
tivas a operações de crédito 
cobradas indevidamente, 
também não previstas; con-
tas de pagamento pré-paga 
e pós-paga encerradas com 
saldo disponível; contas 
de registro mantidas por 
corretoras e distribuidoras 
de títulos e valores mobili-
ários encerradas com saldo; 
entidades em liquidação 
extrajudicial; FGC (Fundo 
Garantidor de Créditos); e 
FGCoop (Fundo Garanti-
dor do Cooperativismo de 
Crédito). (DK).
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Mais Expressão 
produz conteúdo 
diário e inovador
Grupo está presente no Facebook, Instagram, Linke-
din, Youtube e Spotify, além do impresso e do portal 

Assim como no jor-
nal impresso e no 
portal de notícias, 

o Grupo Mais Expressão 
é referência também em 
conteúdos exclusivos nas 
principais redes sociais. 
São publicações diárias em 
formatos de texto, vídeo, 
imagem e áudio para perfis 
e páginas no Facebook, Ins-
tagram, Linkedin, Youtube 
e agora no Spotify.  

Há anos o jornal cria 
materiais específicos para as 
redes sociais, com destaque 
para o Facebook e Insta-
gram. Entretanto, passou a 

ganhar mais seguidores a 
partir de setembro de 2020, 
com a contratação de um 
profissional exclusivo para 
função de social media. 

Na ocasião, o Grupo in-
vestiu na contratação deste 
jornalista Jean Martins, que 
é profissional especializado 
em criação de conteúdos 
digitais, com experiência de 
quase 15 anos no jornalismo.

“Esse profissional, além 
de se dedicar 100% à pro-
dução de conteúdos digitais 
para as redes sociais, conta 
ainda com apoio da nossa 
equipe de jornalistas, que da 
redação fornece informações 
para que o seguidor tenha 
sempre notícias atualizadas 

em seus perfis”, salienta o 
editor-chefe do jornal Mais 
Expressão, Eloy de Oliveira. 

Resultado desse investi-
mento é que as redes sociais, 
assim como o jornal impres-
so e o portal de notícias, 
tornaram-se referência como 
fontes de informação.

No Facebook, a página 
do Mais Expressão contava 
com 19.672 mil seguidores 
em agosto de 2019. Atu-
almente, já são 28.829 (+ 
46,55%) consumindo os 
conteúdos publicados na 
rede. No Instagram, o Grupo 
também cresceu 103,11%. 
Em agosto de 2018 eram 
3.567 seguidores e, atual-
mente, são 7.245.

Internauta tem opções diversificadas e atualizadas 
para se informar e para entretenimento

DIVULGAÇÃO

Whatsapp amplia de acesso
Visando tornar ainda mais 

eficiente a relação entre o leitor 
e a redação, o Mais Expressão 
disponibiliza, a partir desta se-
mana, um número de whatsapp 
direto com os jornalistas. 

Além do Disk Mais (19) 
99895-4296, onde o leitor po-
derá enviar sugestões de pauta, 
fazer críticas e elogiar, a partir 
desta semana também haverá 
um e-mail direto para cada jor-
nalista, que aparecerá embaixo 
do nome de cada profissional.

Mesmo com essas novas 
opções, continuam funcionando 

as redes sociais, Se o leitor não 
quiser falar diretamente com 
um jornalista específico, deve 
enviar seu e-mail para reda-
cao@maisexpressao.com.br, 

Importante: as mensagens 
enviadas para o whatsapp da 
redação serão respondidas na 
hora apenas entre 9h e 17h 
e de segunda a sexta-feira. 
Nos demais horários e dias, 
as mensagens também serão 
recebidas e respondidas na sua 
totalidade, mas não haverá res-
posta imediata. (Rayane Lins, 
do programa de estágio).

J EAN  MART I N S
jeanmartins@maisexpressao.com.br



Indaiatuba 
adere a 
cadastro 

Agência faz 
plano contra 
enchentes 
Ideia é desen-
volver soluções 
específicas para 
cada cidade e 
ter um plano 
com a visão glo-
bal de toda a 
bacia
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A Agência das Bacias 
dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 

(PCJ) elabora um Plano 
Diretor de Macrodrenagem 
para combater as enchentes 
em 15 cidades das Regiões 

Metropolitanas de Campi-
nas, Piracicaba e Jundiaí. 

“Esse estudo vai trazer 
elementos para que a gente 
possa olhar a bacia como um 
todo. O plano colabora nesse 
aspecto de ter uma visão 
global sobre a bacia, a ca-
lha toda do rio. Temos uma 
expectativa muito grande. 
Precisamos da colaboração 
de todos para que este traba-
lho seja significativo e seja 
importante para a vida dos 
nossos municípios”, decla-
rou o diretor-presidente da 
Agência, Sérgio Razera.

Nesse aspecto, está pre-
vista a criação de planos 
diretores municipais de ma-
crodrenagem, fazendo com 
que cada município adeque 

o plano à sua realidade. Por 
conta disso, cada município 
será responsável pela im-
plantação das ações indica-
das pelo Plano Diretor. 

De acordo com Razera, 
a expectativa é minimizar 
os problemas listando solu-
ções para os 15 municípios 
e com isso evitar situações 
semelhantes às do começo 
de 2022, quando algumas 

PREFEITURA DE CAPIVARI

Rua da cidade de Capivari, uma das mais atingidas pela 
enchente do final de janeiro deste ano

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

dessas cidades ficaram semi 
submersas e as chuvas dei-
xaram muitos desabrigados. 

A proposta pode levar 18 
meses para ser finalizada e 
abrange, além de Indaiatu-
ba, as cidades de Campinas, 
Capivari, Elias Fausto, Hor-
tolândia, Itupeva, Jundiaí, 
Louveira, Mombuca, Monte 
Mor, Rafard, Rio das Pedras, 
Tietê, Valinhos e Vinhedo. 

Indaiatuba e mais 11 ci-
dades de várias regiões do 
Estado aderiram ao Cadastro 
Integrado de Beneficiários 
do Auxílio Moradia, o Ci-
bam, que foi criado pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no (CDHU).

O presidente da CDHU, 
Silvio Vasconcellos, disse 
que o sistema vai melhorar 
o aproveitamento dos re-
cursos públicos destinados 
ao pagamento de auxílios 
moradias emergenciais -para 
famílias vítimas de desastres 
e fenômenos naturais- e pro-
visórios — para as famílias 
impactadas por remoções. 

Aos municípios que ade-
riram ao cadastro, a CDHU 
vai disponibilizar o acesso 
para que um representante  
indicado por prefeitura seja 
treinado e preparado para 
atuar. (Hellica Miranda).. 
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Menor assalta loja usando um facão 

Guardas prendem mulher acusada 
de tráfico com maconha na calcinha

Detido homem com dez 
porções de cocaína 

A Americanas do bairro 
Cecap, localizada à 
Rua Oreste Mazoni, 

21 - Nucleo Hab. Brg. Faria 
Lima, teve 09 celulares rou-
bados na manhã da sexta-feira 
(25) por um menor de idade 
que usava um facão.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a gerente da 
loja alega ter sido abordada 
com violência por um menor 
de idade, que usava um facão. 
Após ameaçá-la, o rapaz rea-
lizou o roubo de 09 aparelhos 

Ao ser detido com os nove celulares que teria levado, ele 
disse aos guardas civis que precisava de dinheiro e por 
isso cometeu o crime; foi recolhido à Fundação Casa

celulares que foram avaliados 
em R$ 1.500,00 cada, gerando 
um prejuízo de R$ 13.500,00 
para o estabelecimento. O 
menor fugiu.

Os guardas civis recebe-
rem a denúncia e iniciaram o 
patrulhamento pelo bairro e 
encontraram um garoto, menor 
de idade, com as características 
descritas pela vítima. O garoto 
foi abordado e em sua bolsa fo-
ram localizados os 09 aparelhos 
celulares. Questionado pelos 
guardas, o menino confessou 
o crime e alegou que realizou 
o roubo porque estava preci-
sando de dinheiro. Os guardas 

também o questionaram sobre 
o facão que não estava com ele 
quando foi abordado, o rapaz 
então informou que o descartou 
logo após o roubo.

O menor e a mãe foram 
conduzidos ao 1° DP, onde se 
encontrava a gerente da loja, 
que o reconheceu imediata-
mente.

O menor foi apreendido e 
encaminhado para a Fundação 
Casa e os celulares devolvidos 
para a loja.

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

Guardas civis prenderam 
uma mulher de 30 anos em 
flagrante portando maconha 
e cocaína na calcinha.

Após receberem a denún-
cia, na qual se informava que 
era possível visualizar, pelas 
câmeras de monitoramento 
do município,, uma mulher 

EDUARDO TURATI – GC
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em contato com supostos 
usuários de droga, eles foram 
ao encalço dela e a detiveram.

Com ela foram localizadas 
6 porções de maconha escon-
didas na calcinha. Já em seus 
seios, havia 4 microtubos de 
cocaína. Também foi en-
contrada uma quantia de R$ 

Viatura da Guarda Muni-
cipal utilizada para aten-
der a ocorrência de roubo

Porções de drogas en-
contradas com a mulher 
presa em flagrante

40,00 em seu bolso esquerdo.
No entanto, ao verificarem 

uma construção próxima, na 
qual, a mulher frequentava 
constantemente, a Guarda 
localizou mais 20 microtubos 
de cocaína idênticos ao que 
a mulher carregava consigo. 
Ao ser questionada, ela negou 
estar praticando o tráfico de 
drogas, alegando ser apenas 
usuária e que a droga encon-
trada com ela, era sua e que 
era para consumo próprio.

Sobre as drogas encontra-
das na construção, ela afirmou 
que nunca tinha entrado na-
quela construção. Diante dos 
fatos, a mulher foi conduzida 
à delegacia, (RL)

Ao realizarem o patrulha-
mento de rotina no Jardim Mo-
rada do Sol, guardas municipais 
avistaram um indivíduo que, ao 
notar a presença dos agentes no 
local, demostrou muito nervo-
sismo e sinais de que pensava 
em fugir do local. Ele foi então 
abordado. 

Ao ser revistado, os guardas 
encontraram  com o homem 
10 porções de cocaína e uma 
quantia de R$ 350,00. Tanto a 
droga quanto o dinheiro foram 
encontrados em seu bolso.

O rapaz segurava uma sacola 
e dentro dela havia mais uma 
grande quantidade de porções 
de cocaína e de lança perfume. 

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

Ao ser questionado, o rapaz de 
24 anos confessou que estava no 
local para realizar a venda dos 
entorpecentes.

Perante o ocorrido, o jovem 
foi dirigido até o Plantão Policial 
para as devidas providências 
legais. 

Ambas as partes foram entre-
vistadas e o rapaz foi conduzido 
até a cadeia do 2º DP de Campi-
nas após o boletim de ocorrência 
ser registrado.

 As drogas e o dinheiro foram 
apreendidos e juntados aos autos 
do processo que o acusado deve-
rá responder a partir da prisão e 
do flagrante. (Rayane Lins do 
programa de estágio).



Colégio Meta promove Carnaval 
pedagógico para animar alunos 

Fica o gostinho de ‘quero mais’Mais um ano sem 
poder realizar o 
tradicional “Car-

naMeta”. Diante do cenário 
pandêmico que ainda per-
dura, é preciso continuar 
seguindo os protocolos de 
segurança, com muita cons-
ciência e rigor, pois cuidar 
da saúde é importantíssimo. 
Entretanto, o Colégio Meta 
não deixou de proporcionar 
aos seus alunos momentos 
de aprendizado e de diversão.

Ressalta-se que todas as 
datas comemoradas traba-
lhadas no Colégio, nunca 
abordam questões religiosas, 
pois a meta é enaltecer os as-
pectos sociais e culturais, se-
jam eles regionais, nacionais 
ou internacionais.

A celebração do Carnaval 
é uma das festas mais carac-
terísticas da cultura brasilei-
ra. Os tradicionais bloqui-
nhos, o samba, o desfile das 
escolas, músicas, cores e a 
alegria dessa época do ano 

retratam uma parcela muito 
importante do cenário cultu-
ral próprio do país.

Neste ano, os estudantes 
do Colégio Meta participa-
ram de diversas atividades, 
integrantes do projeto “O 
Carnaval por todos os can-
tos do Brasil”. Durante todo o 
ano letivo, a prática de traba-
lhar com projetos didáticos 
diversos, dentro e fora da sala 
de aula, faz parte da rotina 
pedagógica.

Entre os dias 21 e 25 de 
fevereiro, o tema “O carnaval 
por todos os cantos do Bra-
sil” esteve presente em várias 
atividades, despertando a 
curiosidade dos estudantes 
da Educação Infantil e Ensi-
no Fundamental I, os quais 
puderam explorar e conhecer 
um pouco mais desta grande 
festa popular tão famosa em 
nosso país.

Na última sexta-feira, 25 
de fevereiro, os pequenos 
participaram de comemora-

ção interna, uma espécie de 
evento de encerramento das 
atividades do projeto desen-
volvido neste fim de mês. 
Cada turma da Educação 
Infantil, primeiro e segundo 
anos do Ensino Fundamen-
tal I, representou uma das 
regiões brasileiras, trazendo 
ao público suas principais 

Evento misturou a transmissão cultural com a diversão e o aprendizado para todos estudantes 

A turminha que participou da programação com festa na Unidade 1

manifestações carnavalescas, 
entre elas, o Frevo do Recife, 
Axé de Salvador, os Bonecos 
de Olinda de Pernambuco, 
Boi-bumbá do Amazonas e 
os tradicionais blocos carna-
valescos do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, e tudo isto en-
cantou muito todos os parti-
cipantes 

Momentos como este 
se traduzem em grande 
diversão e aprendizagem, 
sem contar os sorrisos 
estampados em cada ros-
tinho, expressando uma 
alegria contagiante, com 
gostinho de “quero mais”. 

Os sorrisos refletem o 
prazer de estudar em um 
Colégio que valoriza o 
ensino contextualizado e 
dinâmico, o protagonis-
mo das crianças e dos jo-
vens, a aprendizagem sig-

Os alunos da Unidade 2 participaram e se envolveram com a criação

nificativa, as produções 
autênticas e criativas, 
além de conectar-se com 
as famílias, envolvendo-
-as ativamente no proces-
so educacional.

Para os estudantes do ter-
ceiro, quarto e quinto anos 
do Ensino Fundamental I, o 
Carnaval esteve presente em 
várias atividades propostas, 
como oficinas, apresenta-
ções, confecção de adereços, 
entre outras, e a diversão foi 
muito grande também.
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Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas no Colégio, 
acesse o portal www.
colegiometa.com e as re-
des sociais em facebook.
com.br/colegiometa e 
instagram.com/colegio-
metaindaiatuba.  A Uni-
dade I está situada à Rua 
Hermínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina, e a Unida-
de II, à Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1.541, Itaici.

Serviço

COLÉGIO METACOLÉGIO META

Participação
Todos os pequenos foli-

ões participaram da confec-
ção dos acessórios para apre-
sentação dos bloquinhos e 
estruturação do painel de fo-
tos, um show de painel. Eles 
também puderam escolher 
uma fantasia para curtir essa 
super e tão esperada festa.



Imuny Vacinas foca as atividades 
no atendimento mais humanizado 

Localizada no piso térreo 
do Shopping Parque 
Mall, a Imuny Vaci-

nas nasceu com o desejo de 
levar mais qualidade em saúde 
preventiva para a cidade de In-
daiatuba, oferecendo conforto, 
praticidade e segurança aos 
seus clientes. A Imuny conta 
com mais de 10 opções de vaci-
nas, como: BCG, Hexavalente, 
Meningite B, Varicela, Gripe 
tetravalente, entre outras.

A empresa foi fundada 
por uma enfermeira com ex-
periência há mais de 20 anos 
na área da saúde, além de ser 

especialista em neonatologia 
no Hospital Albert Einstein em 
São Paulo- SP.

Com seu atendimento de 
qualidade, voltado para a ne-
cessidade do cliente, a Imuny 
também oferece um atendi-
mento humanizado e aco-
lhedor, passando confiança e 
fortalecendo os laços com seus 
clientes. 

Sua missão é imunizar e 
conscientizar a população so-
bre a importância da vacinação 
para todas as idades.

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

VACINAÇÃO: Indaia-
tuba conta com um total de 
588.290 pessoas vacinadas 
até as 14 horas da tarde do 
dia 02 de março, incluindo 
1ª, 2ª dose e dose única. 
Desse total, 20.400 são 
crianças.

ANIMAIS SILVES-
TRES: A equipe da As-
sociação Mata Ciliar es-
teve em Indaiatuba para 
realizar a soltura de mais 
quatro animais silvestres: 
três gambás e um gavião 
quiriquiri. Todo o trabalho 
de reintegração foi acompa-
nhado pela equipe da Secre-
taria de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente.

Empresa objetiva estreitar os laços com 
clientes para conscientizar sobre a im-
portância da imunização

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

Por que escolher os serviços oferecidos pela empresa? Infraestrutura completa ao cliente
Ana Paula Kimura, en-

fermeira técnica responsá-
vel da Imuny Vacinas, além 
de técnicos de enfermagem 
e enfermeira RT altamente 
qualificados, conta que em-
presa adquiriu o mais mo-
derno e avançado sistema de 
armazenamento de vacinas, 
aprovado pela Anvisa, com 
monitoramento online e 
sistema de segurança de 
energia (gerador para até 

36 horas, além do gerador 
do shopping) para garantir  
controle no armazenamento.

Além das vacinas para 
todas as idades, há tam-
bém a aplicação de brincos 
humanizados. “Usamos o 
Sistema da Studex®, que 
é a marca mundialmente 
conhecida para aplicação 
rápida, higiênica, perfeita 
para perfuração do 1° brin-
co do bebê. Temos todos 

Dentro do Shopping Par-
que Mall, no piso térreo, a 
Imuny Vacinas conta com 
toda a infraestrutura do local 
para melhor atender seus 
clientes, trazendo conforto 
e segurança. Além do es-
tacionamento amplo e sem 
aglomerações, que é próprio 
do shopping, sendo validado 
pela Imuny.

As instalações são to-
talmente novas, com sala 

SERVIÇO
Endereço: Shopping Parque Mall, R. das Primaveras, 1050 - loja 21 - Jardim 
Pompeia • Horário de Funcionamento • Segunda à Sexta: 09h às 18h • Sábado: 
09h às 13h • Instagram: @imunyindaiatuba • Site: https://www.imunyvacinas.
com.br/index.php • Contato: (19) 3115-3212 •(19) 99636-4002 (WhatsApp)Fachada da Loja da Imuny Vacinas em Indaiatuba que funciona no Shopping Parque Mall

climatizada e recepção pró-
pria. Afora o atendimento 
presencial, também oferece 
o atendimento em domicí-
lio, na cidade de Indaiatuba 
e região.

Por conta do seu siste-
ma moderno e exclusivo, 
a Imuny pretende expandir 
seus serviços e unidades 
da empresa. Os diretores 
dizem que a 1ª filial será 
logo. (RL).

os protocolos de alívio da 
dor na aplicação de vacinas 
e de brinco humanizado.”, 
explica a enfermeira.

A enfermeira Ana tam-
bém contou que os bebês 
recebem as vacinas sendo 
amamentados, para melhor 
conforto e segurança deles. 
“A mamanalgesia consiste 
na amamentação antes, du-
rante e logo após a aplicação 
das vacinas”.  (RL).





Loja de material elétrico é destaque 
no Frutos de Indaiá deste ano

A Cidade Nova Mate-
riais Elétricos, com 
16 anos de mercado 

em Indaiatuba, será um dos 
destaques do Troféu Frutos 
de Indaiá, que o Grupo Mais 
Expressão promove anual-
mente, sempre no segundo 
semestre. 

Evento homenageia os principais no-
mes de cada segmento da cidade 
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A empresa se destaca 
como uma das lojas com 
maior credibilidade no setor 
de construção na cidade de 
Indaiatuba e é a favorita dos 
eletricistas. 

No mesmo endereço des-
de que começou, a Cidade 
Nova está sob nova direção 
há sete meses. Agora ela 
é comandada pelos sócios 
Renato Caetano da Silva, 

Fábio Alvarenga, Jandira 
Aparecida e Priscila Grigio.

A loja funciona de se-
gunda a sábado, das 7h30 às 
17h30, atendendo construto-
res, eletricistas e arquitetos, 
além de fornecer produtos 
para reparos domésticos e 
facilitação do dia a dia.

O objetivo atual da em-
presa, de acordo com Renato, 
é aperfeiçoar cada vez mais 
os serviços prestados, agre-
gando ainda mais qualidade 
à longa história da Cidade 
Nova Materiais Elétricos. Proprietários e funcionários da empresa Cidade Nova Materiais Elétricos

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Troféu chega à sua décima sexta edição 
O Troféu Frutos de 

Indaiá, criado em 2005, 
chega à sua décima sexta 
edição com a consagração 
como um dos melhores de 
Indaiatuba e região. 

Como de costume, nes-
te ano, serão celebrados 

empresas e indivíduos que 
se destacaram em seu seg-
mento em Indaiatuba.

“A premiação conquis-
tou credibilidade nas pes-
quisas de satisfação reali-
zadas com a população”, 
ressalta Alan di Santi, di-

retor geral do Grupo Mais 
Expressão.

“O Troféu é destinado 
aos escolhidos e eleitos, 
através dos moradores de 
Indaiatuba, que também 
são leitores do jornal e do 
portal de notícias. (HM).

Prêmio simboliza sucesso 
O Prêmio Frutos de In-

daiá simboliza uma folha 
de palmeira, árvore resis-
tente, de raízes fortes, e 
que é sinônimo de vitó-
ria, firmeza e, ao mesmo 
tempo, de flexibilidade 
ao enfrentar ventos e tem-

pestades e de ser capaz de 
dobrar-se sem quebrar. 

“O principal significado 
do troféu é o de sucesso”, 
explica Alan di Santi, di-
retor geral do Grupo Mais 
Expressão. (HM)



Mulheres multitarefas sofrem mais

Brasil é o 2º país mais afetado pela síndrome

A mobilização das 
mulheres em busca 
de uma equidade 

com os homens tem sido 
intensa há anos, porém ao 
mesmo tempo que lutam 
pela igualdade dos direitos, 
muitas delas encontram-se 
exaustas pelo acúmulo de 
funções, como mães, par-
ceiras e profissionais. Se não 
bastasse isso, ainda são pres-
sionadas por uma cultura da 
perfeição.

A pandemia de Covid-19 
só piorou e contribuiu para 
tornar a vida de muitas mu-
lheres um caos. O trabalho 
em casa, as aulas on-line 
dos filhos, a louça na pia, o 
cuidado com os pais e nem 
um segundo para si pró-

Muitas são acometidas da doença 
de Burnout, que se caracteriza 
pelo cansaço extremo resultante de 
situações desgastantes e estressse

prias levaram muitas dessas 
mulheres ao esgotamento 
mental e físico.

Esse cansaço extremo 
chamado de Síndrome de 
Burnout é reconhecido como 
doença pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
desde 2019.

A Síndrome de Burnout é 
um distúrbio emocional com 
sintomas de exaustão extre-
ma, estresse e esgotamento 
físico resultante de situações 
de trabalho desgastante, que 
demandam muita competiti-
vidade ou responsabilidade. 
A principal causa da doença 
é justamente o excesso de 
trabalho. Entre os sintomas 
estão os sentimentos de fra-
casso e insegurança, insônia, 
mudanças no apetite e dores 
de cabeça frequentes

Mulheres são mais afetadas pela síndrome por estarem sobrecarregadas com trabalho, filhos e casa

Estudos revelam que o 
estresse e o esgotamento 
profissional estão afetando 
mais mulheres que homens 
e, particularmente, mais as 
mães que trabalham fora de 
casa do que pais que fazem 
o mesmo.

A International Stress 
Management Association 
aponta que o Brasil é o se-
gundo país do mundo com 
maior número de pessoas 
afetadas pela Síndrome de 
Burnout, atrás somente do 
Japão. Na pandemia esse 
número só aumentou.

Segundo o Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
de São Paulo, houve um 

REPRODUÇÃO/GOOGLE

acréscimo de 21% nos ca-
sos de exaustão ligada ao 
trabalho em comparação 
com os meses que ante-
cederam a crise sanitária. 
Outro estudou mostrou que 
a interrupção da vida social 
e a desigualdade no mercado 
de trabalho também influen-
ciaram nesses índices. 

“Diariamente, as mulhe-
res são submetidas a uma 
pressão física e psicológica 
que a própria sociedade 
impõe da forma mais cruel 
possível. Muito dessa sobre-
carga vem também de uma 
cultura machista que ainda 
hoje a nossa sociedade cul-
tiva”, explica Carine Roos, 
CEO e fundadora da Newa, 
empresa de consultoria es-
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pecializada em diversidade 
e bem-estar emocional.

Diante deste cenário, 
Carine aponta que, mais do 
que nunca, é preciso estar 
atento à saúde emocional 
deste público, a fim de evitar 
que mais mulheres sejam 
acometidas pela síndrome 
do burnout. 

“A economia do cuidado 
é essencial para a humani-
dade. Todos nós precisamos 
de cuidados para existir. 
Por isso, mais do que nunca 
se faz necessário voltar os 
olhares para essas mulheres 
e entender de que forma 
podemos contribuir para 
que elas não cheguem ao 
ponto do cansaço extremo”, 
finaliza a CEO. (DK).

PRINCIPAIS SINTOMAS 

Fonte: Ministério da Saúde

• Cansaço excessivo, físico e mental
• Dor de cabeça frequente

• Alterações no apetite
• Insônia

• Dificuldade de concentração
• Sentimento de fracasso e insegurança

• Sentimento de incompetência
• Alterações repentinas de humor

• Isolamento
• Problemas gastrointestinais

• Alterações nos batimentos cardíacos



Fantasma vence e fica em 11º lugar

O Primavera venceu 
o Monte Azul por 
2-1 na tarde da 

última quarta-feira (3), 
jogando em seus domínios, 
e respirou na A2. Com gols 
de Alecsandro e Wagner, 
o Fantasma subiu para a 
11ª posição, ficando a 3 
pontos da zona de clas-
sificação para a segunda 
fase. O resultado também 
possibilitou ao time abrir 
três pontos para a zona 
de rebaixamento. O meia 
Nicolas descontou para o 
visitante.

O jogo
Vindo de uma sequência 

de 3 jogos sem perder, o 
Fantasma entrou em cam-

Time vinha de três jogos sem perder, se comportou bem e venceu o Monte Azul jogando em casa
po mais confiante. O time 
foi dominante do começo 
ao fim do jogo, sempre 
ficando mais com a bola 
e criando bons lances. 
Quase ao final da etapa ini-
cial, a equipe foi premiada 
com um pênalti, cometi-

Agora próximo jogo acontece neste sábado e será contra o Taubaté na casa do adversário
O Primavera volta a 

jogar fora de seus domí-
nios na próxima rodada, 
quando visita o Taubaté 
no sábado (5), às 18h30. 
De acordo com o técnico 
Wilson Júnior, a equipe 

SANDRO RODRIGUES/EC PRIMAVERA
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AS ATUAÇÕES DA EQUIPE
O Fantasma foi a campo com: André, João Vitor, Rodrigo Arroz, 
Willian Rocha e Daciel; Pablo, Wágner e Vander; Daniel Cruz, Alec-
sandro e Felipe Cruz. Fica muito nítido que a zaga do time está fecha-
da, o que muda são as peças ofensivas. Felipe Cruz vem se destacan-
do na maioria dos jogos e deve ficar com uma vaga, no comando de 
ataque a ideia parece ser alternar entre Rafa Marques e Alecsandro. 

do de forma até infantil 
pelo zagueiro do Monte 
Azul. Alecsandro foi para 
a cobrança e marcou, co-
locando o Primavera em 
vantagem. 

No segundo tempo a 
equipe voltou bem, ainda 

Memórias do E.C. Primavera

O “Memórias” desta semana 
destaca o Primavera de 1979, 
cujo time profissional disputou a 
Primeira Divisão do Campeonato 
Paulista, equivalente hoje à Série 
A3 do estadual. Antes de estrear na 
competição, a equipe de Indaiatu-
ba fez 25 amistosos preparatórios. 
No campeonato, o time entrou em 
campo em 30 partidas, sendo 18 
na primeira fase e 12 na segunda. 
Foram 16 vitórias dos primaveri-
nos, sete empates e sete derrotas, 
terminando na quarta posição.

Alecsandro fez o gol de pênalti e colocou o Primavera em vantagem

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

ficando com a bola. Aos 
12 minutos, no entanto, 
na primeira jogada mais 
bem trabalhada do Monte 
Azul, a bola chegou até o 
meia Nicolas, que bateu 
livre na entrada da área. 
A alegria do AMA durou 

pouco, 6 minutos para ser 
mais preciso. 

Foi o tempo que levou 
para o Fantasma novamen-
te passar à frente. Tiago 
fez boa jogada pela esquer-
da e cruzou na medida para 
Wagner. O meia, que ainda 
não havia marcado nesta 
competição, acertou um 
belo chute. “Tô muito feliz 
com esse gol, acho que ele 
pode ser muito importante 
para podermos sonhar com 
a classificação. Vamos 
seguir trabalhando!”, disse 
o meia.   

O técnico Wilson Junior 
destacou o empenho da 
equipe. “O campeonato é 
bem complicado, mas sinto 
que estamos conseguindo 
colocar o nosso jogo”, co-
mentou ao final da partida.

Pontos positivos: o time nova-
mente se comportou bem de-
fensivamente, dando poucos 
espaços para o Monte Azul. 
Mesmo no segundo tempo, 
quando estava em vantagem, 
o Primavera não passou por 
muito apertos. 

Fonte: Mais Expressão

Pontos negativos: a equipe 
teve duas chances para ma-
tar de vez o jogo, mas acabou 
desperdiçando. Ainda que 
não tenha feito falta por conta 
do resultado, a capacidade de 
finalização é uma coisa a ser 
trabalhada.

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

tem mais um confronto 
complicado pela frente. 
“Independentemente da 
situação do Taubaté, sa-
bemos que será mais um 
jogo complicado. Vamos 
manter o nosso nível de 

concentração para repe-
tir as boas atuações que 
estamos tendo nesses úl-
timos jogos”, disse o co-
mandante do Fantasma. 

O Burro, como é conhe-
cido o Taubaté, vem tam-

bém de um campeonato 
de recuperação. A equipe 
teve uma grande queda 
de rendimento e luta para 
voltar a zona de classifica-
ção para a próxima fase. 
Como somente 1 ponto 

separa as duas equipes e 
o campeonato já se enca-
minha para o final, o con-
fronto pode ser encarado 
como uma nova decisão 
para o time de Indaiatuba.  
(LM).
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Amador volta após quase 2 anos

Após quase dois anos 
de paralisação, por 
conta da pandemia 

da Covid-19, a bola volta a 
rolar pelo futebol amador em 
Indaiatuba. A primeira compe-
tição será a 14ª Copa Vila Avaí 
2022/Secom, que começa no 
domingo (6), com quatro jogos 
no minicampo da Vila Avaí. 
(veja abaixo).    

O campeonato é promovido 
pela Liga Regional Desportiva 
Indaiatubana (Lidi), que desde 
6 de abril de 2020 estava com 
suas competições paralisadas. 

O retorno deveria ocorrer 
em janeiro deste ano, mas, 
devido ao aumento de casos 
de Covid-19 e internações nos 
hospitais da cidade, foi adiado. 
A nova data então passou para 
fevereiro, mas, pelo mesmo 
motivo, também foi cancelada. 

“Depois deste hiato de 
quase dois anos, estávamos 
muito ansiosos pelo retorno 
e acreditamos que é o mo-
mento mais seguro para isso 
acontecer, principalmente em 
razão do avanço da vacina que 
tem controlado os casos mais 
graves da pandemia”, salienta 
o presidente da Lidi, Rogério 
Pontara.

16 times
Na briga pelo caneco da 

competição estão 16 times, 
divididos em quatro grupos.

 Na chave A, estão: Mas-
tiga, TFC Juventus, Cesar 
Calhas e Samuka Lanches. No 
grupo B, estão: Galáticos Fu-
tebol, Amigos do Cachorrão, 
NBF e Kinder. Na Chave C, 
estão: Zanzotti, Otro Iskema, 
Itália Olímpico Calcio e Vila 
Avaí. Na chave C, estão as 
equipes do Noroeste/Parque 
Indaiá, Amigos do Toco, Ex-
quenta e Sport Club.  

Sistema
Na primeira fase, os clubes 

se enfrentam dentro do grupo, 
em turno único, classificando-
-se os dois melhores de cada 
chave. Na fase eliminatória, 
das oitavas de final até a de-
cisão, serão apenas jogos de 
ida. Em casos de empate, a 
decisão será nos pênaltis em 
três cobranças alternadas.  

A competição, que tem pa-
trocínio Sindicato do Comér-
cio (Secom), terá premiação 
em dinheiro, cujo valor foi 
anunciado durante a festa de 
abertura da competição, rea-
lizada nesta quinta-feira (3), 
na sede da Lidi. Entretanto, 
a quantia não foi divulgada. 

Quatro jogos marcam a primeira ro-
dada da 14ª Copa Vila Avaí/Secom, a 
primeira competição do retorno 

ARQUIVO – MANOEL MESSIAS/CORREIO ESPORTIVO  

Competição respeita protocolo da Covid-19 
No retorno do futebol ama-

dor, jogadores, comissão técni-
ca e membros da arbitragem 
terão de cumprir com uma 
série de exigências para evitar 
que haja o contágio com o 
novo coronavírus.

Por isso, a própria Liga 
Regional Desportiva Indaiatu-
bana (Lidi) criou um protocolo 
com regras sanitárias, o qual 

foi apresentado e aprovado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Entre as exigências, desta-
que para a vacinação contra a 
Covid-19, que deverá ser apre-
sentada no ato da inscrição do 
atleta. A entidade recomenda 
também o uso de máscara em 
locais de jogos, sendo que os 
atletas só poderão retirá-las 

com o início da partida. 
A entidade recomendada 

ainda a higienização frequente 
das mãos, bem como evitar 
o uso dos vestiários. Outra 
recomendação é que os atletas 
optem por um transporte indi-
vidual para irem aos jogos e 
que as garrafas de água sejam 
utilizadas de forma individual.  
(JM).

A bola volta a rolar pelos grama-
dos de Indaiatuba no domingo 

J EAN  MART I N S
jeanmartins@maisexpressao.com.br

14ª COPA VILA AVAÍ/SECOM 

Fonte: Lidi 

1ª rodada, domingo (6), no minicampo da Vila Avaí 
8h - Mastiga Disk Breja/12 de Julho x TFC Juventus

9h - Cesar Calhas x Amigos do Samuka/Tropical Alimentos 

10h - Amigos do Cachorrão x Kinder/Masterconsig Imóveis 

11h - NBF FC x Galáticos FC 

O atleta Cleverson Silva, 
da equipe da Prefeitura de 
Indaiatuba, se consagrou 
vice-campeão brasileiro de 
Powerlifting, na categoria 105 
kg, no dia 18 de fevereiro.

O powerlifting é um es-
porte de força, cujo objetivo é 
levantar o maior peso possível 
em cada um dos movimentos 
pelos quais o esporte é com-
posto: o agachamento, supino 
e peso morto (peso terra).

O campeonato aconte-
ceu em São Bento do Sul 
(SC), foi organizado pela IPF 
(Federação Internacional de 

Atleta de Indaiatuba é vice nacional 
de Powerlifting na categoria 105 kg

Powerlifting) e contou com 
20 atletas, nas categorias 
47,52,63,69,76, 84 kg femini-
no e 105 kg masculino.

Cleverson conta que a 
preparação para esse campeo-
nato foi turbulenta: “apesar de 
enfrentar problemas pessoais, 
eu tive resiliência e foco de 
chegar lá e representar toda a 
minha cidade e deu certo, gra-
ças a Deus”. O atleta também 
diz que sentiu algumas dores 
e foi vítima de umas minis 
lesões, mas não se deixou 
abater. “A sensação de ganhar 
é única e imprescindível”.

Planos futuros
Com apenas 24 anos, o 

atleta também é formado em 
Educação Física e atua como 
personal trainer. Começou a 
treinar há mais ou menos 9 
anos. Era corredor e depois 
migrou para o treinamento 
de força, onde se desenvol-
veu em levantamento terra. 

O atleta afirma que as 
expectativas para o próximo 
campeonato são ótimas e 
que ele almeja o pódio mais 
uma vez. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).



Signo de Libra
Momento que ocorre um 
despertar ou um renascer 

para novas formas de ver a vida e 
novos conhecimentos trazendo alegria 
e bem-estar. Algumas ideias não são 
tão novas assim, mas serão vistas com 
mais profundidade e responsabilidade 
que antes. Período em que seus diver-
sos dotes são observados e com isso 
poderá escolher aquele que sente mais 
solidez dentro de si e desenvolvê-lo 
com mais afinco.

Signo de Escorpião
Agora o nativo tende a focar 
mais em seu passado, nas 

relações familiares, em suas raízes, na 
sua infância, muitas das experiências 
desse momento estarão relacionado 
com esses assuntos. Entenderá melhor 
algumas atitudes que traz consigo liga-
do a uma possível falta de diplomacia. 
Um relacionamento pode encerrar ou 
começar nessa fase.

Signo de Sagitário
Fase importante para lidar 
com seus conhecimentos 

e modo de conversar com os outros. 
Lembre-se de não ser rígido em tuas 
opiniões. Mesmo que você saiba estar 
certo, ouça o outro e não diminua o 
conhecimento alheio e se for o caso, 
traga novas sementes de entendimento 
para os outros. Isto porque suas ideias 
estarão muito facilmente surgindo, o 
que pode ser bem interessante. Um 
projeto pessoal está em fase final de 
concretização.

Signo de Capricórnio
Situações acontecem de 
tal forma que o nativo terá 

eventos com filhos e familiares a 
serem resolvidos, por outro lado, vida 
profissional e projetos para o futuro 
também entram nessa conta de orga-
nizar para expandir. Reformas na vida 
profissional tendem a ocorrer. A mente, 
ao invés de se manter racional, pode 
ficar mais emotiva por estas semanas, 
prejudicando algum raciocínio lógico.

Signo de Aquário
Reformas em sua vida pro-
fissional, ou em seu am-

biente de trabalho trazendo expansão 
material. Sua mente sofre um mergulho 
no passado e retira de dentro dela, 
posturas inadequadas que impedem sua 
estabilidade. Problemas familiares ou 
de dentro da sua casa encontram mais 
facilmente respostas ou facilidades nas 
resoluções deles.

Signo de Peixes
Apesar de já estar no final 
do inferno astral, a posição 

planetária mostra que será necessária 
maior concentração no dia a dia, não 
podendo agir, nem se comunicar, nem 
mudar as coisas de lugar, de forma 
impulsiva. Se o nativo trabalha naquilo 
que gosta, será um momento muito 
bom que permitirá ampliar e retirar 
limites. Caso contrário, é momento de 
chateação e falta de estímulo.
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Canal Futura recebe 
projetos de curtas

A fundação Roberto 
Marinho, por meio 
do Canal Futura e 

em parceria com a co.liga, 
escola virtual de economia 
criativa, vai receber inscri-
ções para jovens interessados 
em audiovisual. 

No “Edital Curtas Futura 
+ co.liga” os candidatos terão 
a oportunidade de criar seus 
projetos de documentários 
supervisionados por profis-
sionais da área.

A principal proposta do 
edital é contribuir para a 
capacitação dos interessados 
no setor, criando ainda um 
espaço onde as juventudes 
possam ter vozes para ex-
pressar suas pautas por meio 
da arte visual.

Podem participar jovens 

em situação de vulnerabili-
dade econômica e social e os 
interessados devem realizar 
o cadastro até o dia 6 de 
março. Para as inscrições, o 
público deve se cadastrar na 
plataforma da co.liga (coli-
ga.digital/login), completar 
todas as etapas e concluir no 
mínimo dois cursos ofereci-
dos pela escola. A segunda 
etapa de inscrição consiste 
no preenchimento de um 
formulário online com todas 
as informações da proposta 
de documentário.

Seleção
A banca avaliadora vai se-

lecionar 30 propostas e cada 
um dos projetos receberá R$ 
12 mil para a produção do 
filme. Os documentários de-
vem ter duração entre 12 e 14 
minutos e apresentar temas 
inovadores e provocantes, 

que contemplem a diversi-
dade de olhares, linguagens 
e narrativas com relevância 
contemporânea para o Brasil 
e para o mundo. Terão ain-
da mais destaque diante da 
banca os projetos com temas 
da atualidade, com foco nos 
direitos humanos em todas 
as suas dimensões para a 
construção de uma sociedade 
mais igualitária e justa.

Além do auxílio finan-
ceiro, o candidato também 
contará com o apoio na qua-
lificação profissional e os 
selecionados terão o acompa-
nhamento dos profissionais 
do Canal Futura em todo 
o processo de produção do 
documentário.

Após a conclusão e apro-
vação total do projeto, o 
Canal exibirá os documen-
tários em sua grade de pro-
gramação.

Proposta é voltada a jovens em situação de vulnerabili-
dade; candidato contará com auxílio financeiro

DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO 

Além do auxílio financeiro, o candidato também contará com o apoio na qualificação profissional

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

HORÓSCOPO

De 04 de Março a 10 de Março de 2022

Signo de Áries
Anteriormente vimos que 
a vida profissional, os rela-

cionamentos e a família de uma forma 
geral criaram situações onde seus mo-
vimentos ficaram limitados, mas a lição 
era libertar sua força de vontade. Agora 
o nativo consegue ter forças suficiente 
para ousar e mudar o que precisa ser 
modificado. Existe uma atitude de não 
desperdiçar as ideias e ao mesmo tempo 
uma persistência para concretizá-las. 

Signo de Touro
Momento que traz muita 
força de realização para o 

taurino. Pode ser um caminhar difícil, 
sem tempo, sem ajuda de ninguém, 
pose ser você contra o mundo ao redor, 
mas a verdade é que as forças para es-
tabilizar e para ampliar encontram um 
equilíbrio e o começo de um desfecho. 
Portanto, mantenha-se firme, pois o 
sucesso é apenas o fruto desse esforço.

Signo de Gêmeos
Finalmente esse período, 
marca um momento de cer-

tezas e de definições de verdades. 
Descobre como sua força pode ser con-
cretizada e colocada a seu favor. Existe 
uma facilidade financeira, ocorrendo 
nessa fase, proveniente de seu esforço 
pessoal, e de certa forma dependente do 
quanto conseguiu vender suas ideias. 
Aproveite só não abuse dos gastos.

Signo de Câncer
Momento para ter cuidados 
com sua maneira de se ex-

pressar. Há possibilidades de se tornar 
expansivo e exagerado em seus senti-
mentalismos ou em suas maneiras. Sabe 
aquele momento que precisa ser ousado 
para mudar o que deve ser modificado?  
O único obstáculo para tal é sua forma 
de se comunicar.

Signo de Leão
Se tiver filhos, o nativo 
pode ficar focado neles 

pois certas mudanças estarão afetan-
do sua vida. Sua desenvoltura nos 
relacionamentos pode necessitar um 
empenho mais intenso para lidar com 
o confronto com crenças pessoais e 
que não quer mudar facilmente. Isso 
pode vir até a ser um pouco conflitan-
te. No entanto é um bom momento no 
desenvolvimento do modo de pensar 
sobre a vida.

Signo de Virgem
RSua energia vital entra 
em baixa e pode precisar 

de alguns cuidados na saúde. Há  um 
sentimento oculto de que sua mente 
influencia na saúde e nos aconteci-
mentos do cotidiano, inclusive existe 
risco sofrer viroses do momento. O 
ambiente de trabalho tende a tensão, 
mas será importante planejar sua 
criatividade no trabalho. irritação ou 
postura escapista. De qualquer forma, 
o momento pede que use mais sua 
espiritualidade. Dores musculares 
podem ocorrer.



Alunas Celina e Kiara do Maternal II da Unidade I no 
carnaval.

Aluna Luísa do Maternal I com as monitoras Gabi 
e Sirley no carnaval.

Aluno Miguel do Maternal I A da Unidade I e 
professora Livia curtindo o carnaval no Colégio.

Os alunos Miguel Enrico, Beatriz e Laura do 
Maternal I B com a professora Priscila no carnaval.
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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, no Itaici. 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.

O lindo Puppi da tutora Luciana, no Banho e Tosa da 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Mara Carneiro e João Gracia Mesquita Carneiro da 
Sonhare Colchões estará presente na 16º edição do Troféu 
Frutos de Indaiá.

Alunas Lorena e Isabelly Vitória da 1ª Etapa B da 
Unidade I no carnaval.

Maternal II A da Unidade II com a professora 
Daiane no carnaval.

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta realiza Festinha de Carnaval



Advogada premiada Flavia Thais de Genaro, Ale-
xandre Skupien M. de Campos e Felipe de Genaro 
M. de Campos receberá no dia 15 de outubro o 
Troféu Frutos de Indaiá.
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Nosso cliente e parceiro Sicredi é o patrocinador Master dos uniformes dos times da COPA SICREDI 
de FUTEBOL SOCIETY de 2022, no último dia 24 aconteceu a apresentação para associados, patro-
cinadores e a imprensa! Parabéns ao César e Gustavo do Sicredi e ao Paulinho Presidente do IC e 
toda Diretoria e Secretários!

Nosso cliente e amigo Kleber da Esquadro Topografia com amigos no último dia 24 de fevereiro no 
Indaiatuba Clube, para apresentação dos uniformes do qual ele é um dos patrocinadores!!

Modelos da produção de Silvana Mantoanelli com os uniformes dos patrocinadores da COPA SICREDI 
DE FUTEBOL SOCIETY DE 2022 do INDAIATUBA CLUBE!

Quem aniversariou esta semana foi nosso cliente 
e amigo Flavio Campino da Ouro e Prata, nós do 
Mais Expressão desejamos muitas felicidades!

Corretora Vilma da Z10 imóveis acompanhando os 
clientes Roberto e Magali em uma escritura!
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Negócios && Classificados
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CA09918 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL MARIA 
DULCE - AT300m² AC 220m² - EXCELENTE SOBRADO 
COM PISCINA EM CONDOMÍNIO FECHADO - PARTE SU-
PERIOR: 03 suítes, todas com varandas e ar condicionado, 
sendo 02 com closets e 01 máster com 02 duchas e aqueci-
mento solar.  PARTE INFERIOR: Sala de estar e jantar com 
pé direito duplo.  Escritório (pode ser revertido em dormitório). 
Lavabo. Cozinha com planejados e fogão cooktop, coifa, forno 
elétrico. Despensa. Lavanderia com armários na área externa 
para ferramentas. ÁREA GOURMET FECHEDA: Churrasquei-
ra, Ar condicionado, TV , Ilha e  integrada à piscina aquecida 
e com cascata.  Garagem para 4 carros, sendo 02 cobertos. 
Jardim com Jabuticabeira. VENDA R$ 2.150.000,00. CORRE-
TORA SOLANGE – CRECI: 77091 – TEL: (19) 99304-7300.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS
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VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

rasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios 
sendo 4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo 
interno e externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar 
condicionado, piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, 
banheiro, sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros plane-
jados, lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem 
para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar 
planejada, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, 
adega de vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos 
os ambientes. Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  
      

TERRENOS

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

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

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 ambien-
tes, cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área 
gourmet, piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 
50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, 
sala de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro 
externo. Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, 
sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro 
e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

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

APARTAMENTOS

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

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 ref site 31144- Casa Jardim Paulista II- 3 dorm , sala, saca-
da, coz, banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU
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ASSOCIAÇÃO PRÓ ÁGUA TERRAS DO ITAICI
Rua Zênite Furukawa, 1853, bairro Terras do Itaici

Indaiatuba - São Paulo
                      

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                  Pelo presente, convoco e solicito a participação dos senhores proprietários a 
se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará em formato virtu-
al no dia 15 de março de 2022, obedecendo as orientações sanitárias de afastamento 
social decorrente da atual pandemia, a participação será exclusivamente através do 
sistema de assembleias ONLINE da Administradora Consilius®, em primeira convoca-
ção com 2/3 dos associados presentes (conectados) as 19h00 e as 19h30 em segunda 
e última convocação com quórum presente para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:   :   

a) Deliberação sobre prestação de contas exercício 2021;

b) Apresentar a dotação orçamentária e planejamento de atividades para a associação;

OBS:

1) Em decorrência do período de pandemia e afastamento social, algumas medi-
das serão tomadas a fim de obedecer às orientações sanitária municipais, esta-
duais e federais.
ASSEMBLEIA ONLINE - Proprietários que estiverem em dia com as obrigações 
junto à Associação, poderão participar de forma online através da área do cliente 
no site da administradora (www.consilius.com.br) na opção assembleia, ou atra-
vés do aplicativo para celular da Consilius® no botão ASSEMBLEIA.
Será necessário a instalação do aplicativo ZOOM no celular ou computador para 
participação da plenária virtual.

2) A prestação de contas que compreende o período anterior às atividades da adminis-
tradora atual, a pedido da diretoria está disponível no site e aplicativo da Consilius®, 
que não se responsabiliza pela autenticidade ou veracidade dos dados apresen-
tados, deixando os mesmos em sua plataforma apenas para consulta.
   
3) Só serão considerados válidos os votos daqueles associados que estiverem em dia 
com os pagamentos, ou seja, não estejam inadimplentes. 

4) A deliberações da Assembleia obriga a todos, mesmo os que não estiverem pre-
sentes.
 

Indaiatuba, 02 de março de 2022.

MARCELO M. SANTOS – DIRETOR PRESIDENTE
ASSOCIAÇÃO PRÓ ÁGUA TERRAS DO ITAICI

DECLARAÇÃO À PRAÇA

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

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

DECLARAÇÃO À PRAÇA

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

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

VENDO CASA: 
Condomín io 
Parque dos 
Guarantãs. AT 
135 m2. AC 127 
m2. 3 Q sendo 
1 suíte, todos 
com armários 
embutidos. Ar-
-condicionados. 
Cozinha plane-
jada, área gou-
mert coberta, 
garagem idem. 
Prox. Col. Ob-
jetivo. Valor R$ 
640.000,00 . 
Maiores infor-
mações (19) 
99604-2052 c/ 
Gilson T.
JARDIM MON-
TREAL: Exce-
lente sobrado 
com AC168m2 
– AT150, 3 suí-
tes (2 suítes 
c/ armários, 1 
suíte c/ close), 
sala, cozinha 
americana com 
cooktop, fogão, 
forno, aqueci-
mento solar, 
ar condiciona-
do, porcelana-
tos especiais, 
granitos, tetos 
trabalhados, 
esquadrias em 
alumínio, mui-
tas tomadas 
e muita ilumi-
nação ampla 
e bela escada 
mais ,  gara-
gem coberta 
e jardim. R$1.
170mil estuda 
financiamento. 
Ótima localiza-
ção, facilidade 
à área de lazer. 
19-9.97519921- 
creci 65362.
JARDIM MON-
TREAL: Térrea 

Duvidas com 
proprietário e 
aberto a nego-
ciação conta-
to (11) 99373-
4775
JD. Colibris: 
condomínio vi-
tória régia-02 
d o r m i t ó r i o s 
com vaga de 
garagem todo 
reformado - 
por apenas: 
R$190.000,00 
f -19.9.9762-
7997 corra! 
JD. Paulista: 
condomínio co-
cais - 02 dormi-
tórios com vaga 
de garagem 
por apenas: 
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 
locação Roc-
caporena: 2 
dorm.  coz i -
nha,  wc, área 
de serviço, 01 
vaga de gara-
gem. Locação 
com intenção 
de compra. Va-
lor da locação 
R$ 1.000,00 + 
cond. + IPTU 19 
98346-2299
Alugo aparta-
mento na Praia 
Grande: para 

7997 corra!
Casas 2 dor-
ms:  financia-
men to  pe la 
caixa econômi-
ca do terreno 
e da constru-
ção – consul-
te-nos - (19) 
98254 7703 / 
(19)3885-4500 
creci 74.092
Casa com 3 
dorms: no JD. 
dos impérios - 
R$380 mil - (19) 
98136-7331 
creci 74.092
Casa com 2 
dorms: no JD. 
Cal i fórn ia – 
R$280 mil - (19) 
98136-7331 
creci 74.092

 
Casa Locação 
Jd Pau Preto: 
AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, 
sala de estar, 
sala de jantar, 
escritório, co-
zinha, despen-
sa, lavanderia, 
área para chur-
rasqueira co-
berta e WC, 2 
canis, 4 vagas. 
Valor locação 
R$ 3.500,00 + 
IPTU 19 98346-
2299

 
Vendo ap ED. 
Pictor: Armá-
rios em todo o 
apartamento, 
2 quartos sen-
do 1 suíte, 2 
banheiros. R 
Bernadino de 
Campos n 820 
ap 61 Frente, 
Tratar na Imo-
biliária Genari, 

novíssima, ex-
celente, 3 dor-
mitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e 
demais depen-
dências R$-
770mil estuda 
financiamento. 
19-9.97519921 
- creci 65362. 
Ótima localiza-
ção, facilidade 
à área de lazer. 
JARDIM MON-
TREAL: Exce-
lente sobrado 
com AC142m2 
– AT150,  3 
suí tes,  uma 
máster, lavabo, 
despensa, área 
gourmet, cozi-
nha conceito 
aberto, sala de 
estar e jantar. 
Escada de ma-
deira angelim 
com mármo-
re travertino e 
demais insta-
lações. R$1.
050mil estuda 
financiamento. 
19-9.97519921 
- creci 65362. 
Ótima localiza-
ção, facilidade 
à área de lazer.
Vendo Casa: 
de esquina R. 
Jamaica com 
a 11 de junho, 
terreno com 
249m²  3 dom. 
sendo 2 suites, 
garagem cober-
ta para 6 carros 
e 2 portão ele-
tronico, R$ 980 
mil, Contato: 19 
98174-5270
JD. Nair Maria: 
em salto sp.  01 
dormitório-sala, 
cozinha 02 wc 
garagem e quin-
tal em lote de 
180m² apenas: 
R$175.000,00 

c o n t a t o : 
19.9.9762-7997 
corra!
JD. California 
ao, lado do 
supermerca-
do cato: ban-
cos, boulevard 
etc.na Av Pau-
la Leite lote de 
150m², sendo 
02 dormitórios 
(01-suite) sala-
-cozinha,  wc , 
lavanderia com 
grande área 
de terreno livre 
na frente com 
entrada para 
vários autos 
R$230.000,00 
(só o lote vale 
este valor) f= 
1 9 . 9 . 9 7 6 2 -
7997! corra!!!!
Cecap 1:  pró-
ximo ao boule-
var em lote de 
180m² sendo 
04 cômodos 
na frente com 
garagem e 02 
cômodos nos 
fundos. Apenas 
R$350.000,00. 
C o n t a t o 
19.9.9762-7997 
corra!
Morada  do 
sol rua 81:- 
04 cômodos + 
salão comer-
cial - apenas: 
R$170.000,00 
+  6 0  x 
R$1.700,00 fi-
xas- contato 
19.9.9762-7997 
corra!
Pq Nações-: 
edícula com 03 
cômodos e wc 
nos fundos + 
salão comer-
cial na frente 
em lote de 250² 
i m p e r d í v e l ! 
R$370.000,00 
f= 19.9.9762-

finais de sema-
na e temporada 
Vila Guilhermi-
na a 50m da 
praia Fatima 
(19)  99564-
4054

 
Pilar do Sul-
-:1.000m² en-
c o s t a d o  n a 
pista – com 
poço – apenas: 
R$65.000,00 
a c e i t a 
R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 
o u  2 0 x 
R $ 1 , 6 5 0 , 0 0 
f -19.9.9762-
7997 corra!
São Miguel 
arcanjo SP – 
4.500m² casa 
de 02 dormitó-
rios diversas ár-
vores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz, a 
12km do centro. 
R$270.000,00 
aceita lote em 
I n d a i a t u b a 
19.9.9762-7997 

 
Vende-se ter-
reno no resi-
dencial lírios 
do vale em car-
deal: Área total 
de 175 metros, 
excelente loca-
lização e geo-
grafia, próximo 
a área de lazer, 
que vai ter lago, 
Beach Tênis, 
pista de cooper, 
playground, etc 
(Lote G23). R$ 
30000 de entra-
da mais parce-
las de R$ 1300. 
F o n e :  ( 1 9 ) 
997954539, tra-

tar com Valmir.
Compro terre-
no de rua ou 
condomínio: 
em Indaiatuba 
em média com 
300 m2 permuta 
com: VW tcross 
2021 higline top 
linha com teto 
solar pago a 
diferença em 
dinheiro. Fone 
19 33923851 
whatsapp 11 
98632 4131
Loteamento 
Jardim Améri-
ca: em Cardeal, 
à menos de 9 
minutos do par-
que ecológico 
de Indaiatuba  
lotes a partir 175 
metros lotes 
misto residen-
cial e comercial 
o valor é de  R$ 
99.228,68  a 
vista tem 5% 
de desconto 
R$ 94.267,25                                                                                           
planos  em 12 e 
24 meses sem 
juros loteamen-
to jardim améri-
ca em cardeal, 
à menos de 9 
minutos do par-
que ecológico 
de Indaiatuba 
lotes a partir 175 
metros lotes 
misto residen-
cial e comercial 
entrada de R$ 
12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
VENDO JET-
T A :  R - L i n e 
2019, cor bran-
ca, 56 mil KM, 
completo + pe-
lícula protetora 
Security Film. 

Único dono, 
revisões VW. 
R$ 135.000,00. 
IPVA pago . 
Contato (19) 
99604-2052
Procuro casa 
para Alugar: 
D e s c r i ç ã o , 
casa de fundo 
com garagens 
obs: Moro sozi-
nho. contato 19 
99786-0112
Vendo Note-
book:  Acer Ce-
leron, 1.20 GHZ, 
HD 250 GB, 
Preço 400,00 
memória 3 GB, 
com fonte 19 
98829 .0717 
3875-4737
Netbook:  Ven-
do, Celeron, 
1.8GHZ, me-
mória 4GB, HD 
500GB, com 
fonte. Preço 
R$ 500,00. 19 
98829 .0717 
3875-4737
Notebook:  ven-
do, branco, Ce-
leron, 1.5GHZ, 
HD,500 GB, 
memória, 4 GB, 
Preço, 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Ce-
leron 1.5GHZ, 
H D 3 2 0  G B 
memória 4GB, 
b r a n c o  p o r 
fora,  e pre-
to por dentro, 
Preço 400,00 
19 98829.0717 
3875-4737
Vendo Esta-
bilizador:  3 
estabilizador 
R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  
19 98829.0717 
3875-4737
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ANALISTA DE FATU-
RAMENTO - Ensino 
médio completo. 
Experiência na fun-
ção. Experiência 
com empresa pres-
tadora de serviços. 
Residir em Indaia-
tuba.

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

AUXILIAR AD-
M I N I S T R AT I V O 
- Ensino médio 
completo. Possuir 
conhecimento em 
sistemas (Excel, 
Word). Experiência 
no setor de expedi-
ção na rotina admi-

nistrativa. Residir em 
Indaiatuba. 

AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM - Experiência 
em jardinagem e ope-
rador de roçadeira ou 
no ramo de atividade 
braçal. Estar apto a 
fazer trabalho em al-
tura (roçada de vege-
tação em taludes).

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

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Ensino médio 
completo. Experiên-
cia na função. Residir 
em Indaiatuba. 
 
BABÁ - Experiência 
na função. Para atuar 
em residência pró-
ximo ao bairro Vila 
Suíça. Residir em In-
daiatuba. 

GESTÃO DE ESTO-
QUE – Ensino médio 
completo. Desejável 
Superior em Logísti-

ca ou Administração. 
Possuir conhecimen-
tos em Excel avança-
do. Curso de empi-
lhadeira. Experiência 
mínima de 02 anos 
com empilhadeira 
retrátil e contraba-
lançada. Experiência 
com conferência de 
materiais.

OPERADOR LOGÍS-
TICO – Ensino médio 
completo. Curso de 
empilhadeira. Expe-
riência mínima de 02 
anos com empilha-
deira retrátil e contra-
balançada. Experiên-
cia com conferência 
de materiais.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino mé-
dio completo. Expe-

riência em Operar 
máquinas conven-
cionais (Fresa, fura-
deira, retífica). Re-
sidir em Indaiatuba.

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

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

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. ANTENOR VIANA 
com 79 anos, Ca-
sado com TEREZA 
LUIZ VIANA sendo 
filho de FRANCIS-
CO ELIAS e LAZA-
RA VIANA. Deixa 
os filhos: FRANCIS-
LEY, FRANCISLENI, 
FABIANA (Maiores). 
Falecido (a) em: 
30/01/2022, e Se-
pultado (a) no Cemit. 
Mun. de Tapiratiba- 
SP aos 31/01/2022.

2. JOSE APARECI-
DO HERRERA com 
89 anos, Divorciado, 
sendo filho de CRIS-
TOVAM HERRERA 
e LUIZA HERRE-
RA. Deixa os filhos: 
ANTONIO e ANA 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 03/02/2022, 
e Sepultado no Ce-
mit. Santa Faustina, 
em Garça- SP aos 
04/02/2022.

3. ZILDA FERREI-
RA DOS SANTOS 
com 76 anos, Sol-
teira, sendo filha de 
PLINIO FERREIRA 
DOS SANTOS e 
CEZARIA MARIA 
FERREIRA. Deixa 
os filhos: MARIA, 
TERESA, ISABEL, 
SANDRA, CLAU-
DIO, ORLANDO, 
JOSE (Fal). Falecido 
(a) em: 03/02/2022, 
e Sepultado (a) 
no Cemit. Mun de 
Dracena- SP aos 
04/02/2022.

4. ANTONIO PIAN-
CÓ SOBRINHO 
com 90 anos, viúvo, 
sendo filho de JOÃO 
ALVES PIANCÓ e 
HELENA MARIA 
DE ARAUJO. Dei-
xou filhos. Falecido 
(a) em: 06/02/2022, 
e Sepultado (a) no 

Cemit. Do Povoado 
de Bela Vista- BA aos 
07/02/2022.

5. GEOVANE DE 
ALMEIDA BARBO-
SA com 38 anos, 
Solteiro, sendo filho 
de GERALDO BAR-
BOSA DA SILVA e 
OZELITA DE ALMEI-
DA BARBOSA. Não 
deixa filhos. Falecido 
(a) em: 08/02/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mit. Parque das Pal-
meiras em Ferraz de 
Vasconcelos- SP aos 
09/02/2022.

6. MARIA ENILDES 
DOS SANTOS TEI-
XEIRA com 77 anos, 
Divorciada, sendo 
filha de JOSÉ ODO-
RICO DOS SANTOS 
e JOANA BATISTA 
DOS SANTOS. Dei-
xa os filhos: TÂNIA, 
SILVIO, SANDRA, 
FABIO (Maiores), 
SONIA e IOLITO (Fa-
lecidos). Falecido (a) 
em: 10/02/2022, e Se-
pultado (a) no Cemit. 
Jardim da Saudade 
em Jacobina- BA aos 
11/02/2022.

7. DANIEL JOSE 
DAS NEVES com 
75 anos , Casado (a) 
com FELICIANA BA-
SILIO DAS NEVES 
sendo filho(a) de MA-
NOEL JOSE DAS NE-
VES e JOSEFA MA-
RIA DA CONCEIÇAO. 
deixa filho(s): NEL-
SON,GILSON, NEIL-
SON, EDUARDO, 
DANIELA, MANOEL, 
DENILSON (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 22/02/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 23/02/2022. 

8. ISAIAS DICATTI 

com 86 anos , Ca-
sado (a) com CA-
ROLINA UZUN DI-
CATTI sendo filho(a) 
de DANTE DICATTI 
e OLINDA DICATTI. 
deixa filho(s): DA-
RIO,ISAIAS ( MAIO-
RES), Falecido em: 
22/02/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/02/2022. 

9. FABIO DINI com 
35 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de MAURO DINI e 
ELIZABETH CAROT-
TA DINI. NAO DEIXA 
FILHOS, Falecido 
em: 22/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/02/2022. 

10. ROSA LIMA DA 
COSTA com 90 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de JOSE RO-
DRIGUES SOUSA 
e DUNISIA MARIA 
MENDES DA SILVA. 
deixa filho(s): VALDE-
CISO, MARIA, IRACI, 
VILMA, GENI, DEL-
VANI, ILDA,VALMIR, 
ROSILDA, NILDA, 
MILTON, VALDETE 
(MAIORES), ANERCI 
(FAL), Falecido em: 
22/02/2022, , e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
23/02/2022. 

11. HISAE HANAZU-
MI com 93 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de KYUJI-
RO TAKENAWA e 
ASA TAKENAWA. 
deixa filho(s): LUCI-
LA , LILIAN (MAIO-
RES), Falecido em: 
22/02/2022, e cre-
mado (a) no CRE-
M AT. U N I D A S - P I -
RACICABA-SP aos 
23/02/2022. 

12. THIAGO HENRI-
QUE DA SILVA com 
12 anos , sendo fi-
lho(a) de VALDEMIR 
JUSTINIANO DA SIL-
VA e DRIELE ROCHA 
NECA. Falecido em: 
23/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/02/2022.
 
13. FLAVIO ALVES 
FROTA com 79 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de ANTONIO 
ARANHA FROTA e 
GUILHERMINA AL-
VES FROTA. deixa fi-
lho(s): ROSANA, RO-
SÂNGELA, FLAVIO 
(MAIORES), Falecido 
em: 23/02/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 24/02/2022.
 
14. ALDO PEREI-
RA DA SILVA com 
73 anos , Casado 
(a) com ANTONIA 
GUBAS PEREIRA 
DA SILVA sendo fi-
lho(a) de ARTHUR 
PEREIRA DA SILVA e 
MARIA CECILIA DOS 
ANJOS. deixa filho(s): 
VANESSA ,SANDRO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 25/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/02/2022. 

15. JOÃO HELIO 
DOS SANTOS com 
86 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) 
de ALEXANDRE 
JOSE DOS SANTOS 
e MARIA EREMITA 
DOS SANTOS. dei-
xa filho(s): GILSON, 
MARIA NEIDE, MA-
RINEIDE, MARY 
(MAIORES), Falecido 
em: 25/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/02/2022.
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 16. IJARDETE VIEI-
RA BRELLUNGER 
com 68 anos , Era 
Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de  e MARIA 
DE LOURDES VIEI-
RA. deixa filho(s): 
E L A I N E , A L E S -
SANDRA (MAIO-
RES), Falecido em: 
25/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/02/2022.
 
17. LUCIA DA COS-
TA FORNER com 89 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AN-
TONIO HENRIQUE 
DA COSTA e IDA PE-
NATTI DA COSTA. 
deixa filho(s): JOSE, 
BERNADETE, ELIAS 
(MAIORES), Faleci-
do em: 26/02/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 26/02/2022.

18. SAMUEL MES-
SIAS TEIXEIRA com 
2 dias , sendo fi-
lho(a) de ERICK TEI-
XEIRA e LUANA EF-
FORE. Falecido em: 
26/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/02/2022.

19. GUILHERME 
SORTINO com 85 
anos , Casado (a) 
com THEREZA DI-
NIZ SORTINO sendo 
filho(a) de CALOGE-
RO SORTINO e ANA 
GAZZÉ SORTINO. 
deixa filho(s): CRIS-
TINA, ROBERTO, 
MARCELO (MAIO-
RES), Falecido em: 
26/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
27/02/2022.
 
20. FABIO LUIZ 
CAUSS com 42 anos 
, Casado (a) com 
SILVIA REGINA DE 
OLIVEIRA ROCHA 
CAUSS sendo fi-
lho(a) de BENEDITO 
LUIZ CAUSS e RITA 
APARECIDA CAUSS. 
deixa filho(s): MA-
THEUS 15, Falecido 
em: 26/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/02/2022. 

21. DACIO ANACLE-
TO DE MORAES com 
82 anos , Casado (a) 
com CREUSA SILVA 
DE MORAES, sen-
do filho(a) de JOSE 
MARCELINO DE 

MORAES e ANNA 
IGNEZ. deixa filho(s): 
DARIO, ANA, SO-
NIA, ESMAEL, RO-
GERIO, REGINALDA 
(MAIORES), Falecido 
em: 26/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/02/2022. 

22. MARIA BATISTA 
GOMES PEREIRA 
com 78 anos , Era 
Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de MANOEL 
JOAQUIM GOMES e 
AMELIA ROSA GO-
MES. deixa filho(s): 
ESCINILVA, ADIL-
SON, ANTONIO, 
ADENILTON, ELIE-
NE, CAMILA, AILTON 
(MAIORES), Falecido 
em: 26/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/02/2022. 

23. JAIR SANTOS 
CARVALHO com 69 
anos , Casado (a) 
com ISETE MASCA-
RENHAS BULHÕES 
CARVALHO sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO JOSÉ NUNES 
e ITAMAR SANTOS 
CARVALHO NU-
NES. deixa filho(s): 

A L E X A N D R E , 
BRUNO, TATIANE, 
VICTOR (MAIO-
RES), Falecido em: 
26/02/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
27/02/2022. 

24. MARIA PADI-
LHA ARAUJO com 
73 anos , Casado 
(a) com ANTONIO 
OLIVEIRA ARAUJO 
sendo filho(a) de  
e IDALINA PADI-
LHA. deixa filho(s): 
CLEUSI, ADILSON, 
LUCIANA (MAIO-
RES), Falecido em: 
27/02/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
28/02/2022. 

25. AMANDA APA-
RECIDA FAVERO 
com 33 anos , Era 
Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOAO 
CARLOS FAVERO 
e ROSANGELA 
FORTINI MARTINS.
NAO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
28/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
28/02/2022.



B20| NEGÓCIOS |


