
A entrada do técnico 
Wilson Júnior triplicou o 
aproveitamento de pontos 
do Primavera e agora o 
time está em condições de 
se classificar para a próxi-
ma fase com uma vitória 
neste sábado.

Mudança de 
técnico triplica  
aproveitamento 
do Primavera na 
A2  do Paulista

Prefeitura abre 
edital para criar 
programação do 
30º Maio Musical

Senegal terá 
matriz de 
compras na 
região de 
Indaiatuba 

DENGUE: A Oxitec leva para o Terminal do Tietê a so-
lução desenvolvida em Indaiatuba, que eliminou 96% dos 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. 

Mais Expressão 
cria setor para se 
aproximar mais 
dos parceiros 
comerciais 

Editorial
Em “Projeto de suces-

so”, este jornal defende 
aprovação da proposta 
de combate à dengue.
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Parceria intermedia-
da por empresário de In-
daiatuba garantiu que país 
africano decidisse montar 
base na região para facili-
tar a compra de bens durá-
veis de pequenas e médias 
empresas e de produtos de 
agricultores familiares. 
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Cai a obrigatoriedade da máscara
O prefeito de Indaiatu-

ba, Nilson Gaspar (MDB), 
desobrigou ontem (quinta-
-feira, 17) o uso da másca-

ra em ambientes fechados 
(exceção a ônibus, hospi-
tais e espaços de saúde). A 
medida beneficia o comér-

cio, principalmente bares e 
restaurantes e foi festejada 
pela associação de empre-
sas do setor.

A Secretaria de Cultura 
da Prefeitura de Indaiatu-
ba lançou, na quinta-feira 
(10),  o edital de credencia-
mento para selecionar 12 
projetos para o 30º Maio 
Musical deste ano. 

Pág A21

Departamento de Aten-
dimento ao Cliente am-
plia a proximidade com 
os anunciantes e ajuda a 
melhorar os resultados das 
campanhas publicitárias 
realizadas pelo jornal.
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Campeonato 
amador tem 
quatro jogos 
neste domingo

Região Metropolitana vai 
fazer censo de mendicância

O Conselho de Desen-
volvimento da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) aprovou, 
durante reunião realiza-
da em Valinhos na ter-
ça-feira (15), uma verba 
de R$ 542 mil para rea-
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lização de estudo inédito 
a respeito da população 
em situação de rua nos 
20 municípios que com-
põem a RMC e o traba-
lho deve ajudar a desen-
volver políticas púbicas 
melhores.

Opção preferida duran-
te os dois primeiros anos 
da pandemia, o trabalho 
home office vem crescendo 
rapidamente. Apenas neste 
ano o número de oportuni-
dades de trabalho por meio 
desse regime aumentou 
140,36%, mas a escolha 
não é boa para todos os tra-
balhadores.

Oportunidades 
para trabalho 
em home office 
cresceu 140% 
apenas neste ano
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Proposta de legalização de 
imóveis começa no Buru
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Projeto de sucesso

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.

FORÇA – Criticado por 
empresários do setor, o ve-
reador Índio da Doze, do 
Republicanos, ganhou apoio 
de peso ao projeto que impe-
de a pegadinha da promoção 
nos postos de combustíveis: 
o deputado estadual Rogério 
Nogueira (União) fez projeto 
igual na Assembleia.

FELIZES – Os morado-
res do bairro Recreio Cam-
pestre de Viracopos, um dos 
mais afetados pelas chuvas 
do final de janeiro, estão con-
tentes com o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB), que enviou 
máquinas para melhorar as 
vias, aproveitando o período 
sem chuvas dos últimos dias.

FRASE DA SEMANA

“Naturalmente, meu foco 
também será na defesa na-
cional. Podemos observar, 
principalmente após a inva-
são da Rússia na Ucrânia, a 
importância de se ter forças 
armadas bem organizadas. A 
importância, por que não, de 
você voltar a falar de arma-
mento nuclear para fazer a 
dissuasão de países que po-
dem ter interesses em nossas 
riquezas”. 

Do coronel Sylvio Ma-
lheiro, pré-candidato a de-
putado federal pelo Patrio-
tas, durante forúm “Brasil: 
realidade em perspectiva”, 
realizado em Indaiatuba do-
mingo (12).

MAIS ESSA – Estudantes 
estão em polvorosa, porque 
a Cidade Universitária da 
Unicamp, em Barão Geraldo, 
virou palco de inúmeros as-
saltos nos últimos dias. Os re-
latos são de que uma gangue 
ou mais de uma estão apavo-
rando os alunos, principal-
mente as mulheres sozinhas.

CONTRASTE

O árabe
Lu Alckmin se casou com o 

ex-governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin (sem parti-
do) em 1979, mas nem mesmo 
com tantos mandatos do mari-
do se acostumou a ser política 
por ofício.

Ao contrário, sempre foi 
natural.

Assessores ficavam de ca-
belo em pé.

Certa vez, em um evento 
do Fundo Social, que presidia, 
ela se encontrou com um re-
presentante do governo árabe, 
que tinha dois sósias contrata-
dos como seguranças.

Na cerimônia, Lu foi cer-
cada por autoridades e as-
sessores cobraram que não 
esquecesse de cumprimentar 
o árabe.

Como estava cercada, ela 
foi girando em volta e esten-
dendo a mão.

Ao ver que já havia cum-
primentado o árabe duas ve-
zes, foi honesta até demais:

- Desculpe cumprimentá-
-lo mais uma vez, mas a minha 
assessoria quer.
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Eloy de Oliveira

Graças às boas relações que já mantinha com o cônsul em 
São Paulo do Senegal, Babacar Ba, o empresário Ignácio de 
Moraes Júnior, de Indaiatuba, um dos vice-presidentes da Fiesp/
Ciesp, conseguiu intermediar o interesse daquele país no Senai 
e garantir um acordo de cooperação que renderá frutos a outros 
empresários.

O acordo proposto é semelhante ao que o Senai já firmou com 
a Costa do Marfim e tem de especial dar oportunidade a pequenos 
e médios empreendedores, maioria hoje no cenário industrial e 
do agronegócio brasileiros, e existe a chance ainda de envolver 
a construção de 100 mil casas populares no Senegal. Boa tacada.

Você conhece o exame de audiometria?

É normal perder dentes ao envelhecer?
Muitas pessoas acreditam que é normal perder os dentes ao ficar mais velho. Entretanto, isso não 

é verdade, ao contrário do que se diz na cultura popular, a perda de dentes não é um processo natural 
em decorrência do envelhecimento. 

É normal que os dentes de leite caiam na infância, mas os permanentes existem para ficar na boca 
durante toda a vida. 

Na verdade, a perda acontece devido a uma rotina de higiene oral deficiente e à falta de tratamento 
adequado para problemas bucais, como cárie e doença periodontal. 

A prevenção é a principal maneira de evitar a perda de dentes ao ficar mais velho. Por isso, é neces-
sário manter os bons hábitos de higiene bucal, com escovação diária e uso do fio dental.  

Se o idoso possuir alguma limitação física, deve ter a ajuda de um cuidador para realizar esses 
processos e garantir a higienização correta. 

É imprescindível também manter uma rotina de consultas com o dentista, pelo menos a cada seis 
meses. Esse profissional detecta e trata as doenças bucais, garantindo a manutenção da saúde bucal. 

Uma alimentação saudável, evitando açúcar e industrializados, e uma boa hidratação, são outras 
maneiras de cuidar da saúde bucal e evitar problemas que provoquem a perda dos dentes. 

Vale ressaltar que todos esses cuidados devem ser mantidos ao longo da vida para 
manter o sorriso saudável e minimizar os possíveis problemas no futuro.

Cuide-se. Saúde começa pela boca. Procure seu dentista 

A audição é um dos sentidos mais importantes do ser humano e é essencial em nosso cotidiano. É através 
dela que as pessoas desenvolvem a fala e a linguagem para se comunicar com os demais indivíduos. Assim, 
é muito importante cuidar da saúde auditiva e fazer exames auditivos com frequência. 

A audiometria é o exame essencial para prevenção e tratamento de problemas auditivos. Ela é realizada 
pelo fonoaudiólogo para medir a capacidade de uma pessoa para ouvir diferentes sons, tons ou frequências. 
O exame é simples e rápido e fornece informações, como o tipo e o grau de perda auditiva, que são funda-
mentais para determinar o tipo de tratamento mais indicado.

Na maioria dos casos, o exame é solicitado quando o paciente se queixa de dificuldade de ouvir os sons 
com nitidez. No entanto, a audiometria também é indicada para pessoas que não apresentam sinais de pro-
blemas auditivos, como forma de prevenção.

Quanto mais cedo a perda auditiva for identificada, melhores serão os resulta-
dos e menores os danos para a audição. Por isso, é importante realizar um check-
-up auditivo com frequência.  

Geralmente, quando a audiometria aponta algum tipo de perda auditiva, o 
tratamento mais indicado é o uso de aparelho auditivo. A prótese auditiva não 
restaura a audição do paciente, mas proporciona ao usuário uma excelente quali-
dade sonora, mesmo em ambientes barulhentos, nos quais a audição é mais difícil.

Nós, da Rede de Clínicas Audiocamp, realizamos o exame de audiometria. 

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

BOAS RELAÇÕES AJUDAM

A britânica Oxitec, líder em soluções biológicas no controle de pragas, acaba de alcançar mais 
um patamar de sucesso com as suas pesquisas. Esta semana fechou parceria com a Socicam, líder no 
segmento de infraestrutura de mobilidade no Brasil, o que a levou ao Terminal do Tietê.

Depois de desenvolver uma solução inovadora para o combate à dengue, zika vírus, chikungunya 
e febre amarela, cujo projeto-piloto vem sendo desenvolvido em Indaiatuba desde 2018, chegar ao 
maior terminal rodoviário da América Latina é a consagração do acerto na empreitada.

O Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, recebe 90 mil passageiros todos os dias, que co-
nectam a cidade de São Paulo com mais de mil municípios em 21 Estados brasileiros, além de cidades 
da Argentina, do Chile, do Paraguai, do Peru e do Uruguai, ou seja, não há comprovação melhor.

Na verdade, a solução encontrada pela empresa já foi consagrada quando a Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança, que é o primeiro órgão no país a analisar projetos como esse, aprovou 
os resultados ao analisar o êxito alcançado em Indaiatuba em 2020.

A tecnologia conseguiu garantir a eliminação de 96% dos mosquitos transmissores das quatro 
doenças (dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela), tanto que o projeto foi ampliado para 
outras regiões de Indaiatuba, além de Piracicaba (SP) e Juazeiro e Jacobina (BA).

Falta agora a aprovação da Anvisa para que o mosquito modificado geneticamente em labora-
tório possa ser produzido em larga escala, visando atender ao país todo. Hoje a liberação é apenas 
para projetos de pesquisa, o que não tem impedido a apresentação em escalas menores.

Essa aprovação precisa acontecer logo para a Oxitec e também para a Fiocruz, que é outra que 
trabalha nos chamados “mosquitos do bem” para combater doenças provocadas pelo Aedes aegypti, 
no caso deles usando a bactéria Wolbachia, que impede a transmissão do vírus.
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Prefeitura começa a legalizar cons-
truções do loteamento Buru; inicia-
tiva foi desenvolvida pelo hoje pre-
sidente da Câmara, Pepo Lepinsk, 
quando era secretário de Habitação

Regularizados imóveis de 43 famílias

O l o t e a m e n t o  d o 
Buru, em Indaia-
tuba, foi escolhido 

como ponto de partida para 
a realização do processo de 
Regularização Fundiária 
Urbana (Reurb), criado 
pela Prefeitura para legali-
zar imóveis e dar a morado-
res desses locais o direito 
à posse definitiva do local. 
Ao total, 43 famílias que 
moram no bairro obtiveram 
a posse definitiva de seus 
imóveis com a medida.

O projeto começou a ser 
tocado pelo atual presiden-
te da Câmara de Indaiatu-
ba, Pepo Lepinsk (MDB), 
em sua passagem pela Se-
cretaria de Habitação, em 
2018. “O Buru foi o passo 
inicial de um projeto muito 
mais amplo. Indaiatuba 
tem várias áreas com ocu-
pações informais, e do 
mesmo jeito que acabamos 
com a habitação precária, 
também vamos acabar com 
a informalidade”, afirma. 

O Reurb prevê a regula-
rização de núcleos urbanos 
que se formaram de forma 
ilegal, sem as devidas apro-
vações do Poder Público. 
Em geral, são bairros e co-
munidades que se formam 
espontaneamente ao longo 

dos anos, normalmente 
por meio de negociações 
e contratos precários, sem 
valor jurídico.

Como não há nenhuma 
prova legal de que o imóvel 
pertence ao dono, ao longo 
do tempo, moradores e Po-
der Público começam a ter 
prejuízos. O proprietário 
do imóvel não consegue 
vender e nem solicitar de-
terminados serviços públi-
cos. A administração muni-
cipal também fica limitada, 

Lei do Reurb
A lei do Reurb, de ori-

gem federal, prevê que só 
serão regularizados lote-
amentos irregulares cons-
tituídos até dezembro de 
2016. De acordo com Pepo, 
os loteamentos Laranjeiras 
e Craviú serão os próximos 
a receber o mutirão de 
Regularização Fundiária 
Urbana.  

À frente do processo es-
tão o prefeito Nilson Gas-
par (MDB), o secretário 
da Habitação Osny Carlos 
Wulf, o secretário de Pla-
nejamento Urbano e En-
genharia Rubens Eduardo 
Pereira de Oliveira Junior, 
o engenheiro Edson José 
Suetake e o assessor Re-
nato Lopo, que receberam 
moção de congratulações 
das mãos de Pepo Lepinsk 
no último dia 10.

CÂMARA DE INDAIATUBA

Aprovado apoio a vítima de violência
O projeto de lei que 

institui o programa “Mu-
lher Viva”, destinado às 
mulheres em situação de 
violência doméstica e 
familiar e que visa a au-
tonomia financeira, pro-
movendo medidas para a 
qualificação profissional 
e inserção no mercado de 
trabalho, foi aprovado 
em primeiro turno na 
Câmara de Indaiatuba. 

Proposto pela vere-
adora Silene Carvalini 
(PP), o projeto irá mobi-
lizar empresas que dis-
ponibilizarão vagas de 
trabalho, além de orien-
tar as mulheres sobre 
seus direitos e incluí-las 
em atividades ocupacio-
nais remuneradas e em 
serviços de capacitação 
profissional em órgãos 
públicos. (LM) 

Os atuais comandantes do processo de regularização, que receberam 
moção de congratulações do presidente da Câmara, Pepo Lepinsk

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Câmara perde por morte 4 servidores em dois anos
Na última semana, a 

servidora da Câmara de 
Indaiatuba Cleide dos 
Santos Cunha, de 46 anos, 
faleceu em virtude de 
complicações de saúde. 
Cleide estava grávida de 
gêmeos, passou mal e 
precisou ser internada no 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo. Lotada 
no gabinete da vereadora 
Silene Carvalini (PP) des-
de o seu primeiro man-
dato, em 2017, estudou 
administração e também 
era formada em auxiliar 
de enfermagem. Segun-
do a vereadora Silene 
Carvalini, a funcionária 
era amiga de todos. “A 
Cleide estava conosco 
há muito tempo, era uma 
pessoa muito especial. 
Ainda estou sem palavras 
e peço a Deus que con-
forte o coração de seus 
familiares”, afirmou a 
vereadora. Cleide foi a 
quarta servidora da Câ-
mara a falecer desde o 
início da pandemia.

Quem também lamen-
tou a perda foi o pre-
sidente da Câmara de 
Indaiatuba, Pepo Lepinsk 
(MDB): “A Câmara está 
consternada. Amanhe-
cemos com essa notícia 

que entristeceu a todos. 
Em nome de todos os 
vereadores, deixo aqui 
minha solidariedade aos 
familiares, aos amigos e 
ao gabinete da vereadora 
Silene”, disse o presi-
dente.   

No último dia 04 des-
te mês, o ex-vice-pre-
feito Roberto Sfeir, de 
82 anos,  que também 
foi vereador, faleceu em 
Campinas, onde estava 
internado para tratamen-
to. Sfeir foi vereador por 
dois mandatos, de 1993 
a 2000, e vice-prefeito, 
entre 1983 e 1988. Tam-
bém foi secretário de 
Saúde durante o governo 
do prefeito José Carlos 
Tonin (MDB). 

Em 2021, a cidade se 
despediu do vereador e 
professor Luiz Carlos 
(MDB),  aos 56 anos, 

vítima de câncer. Profes-
sor por mais de 30 anos, 
Luiz Carlos se elegeu nas 
eleições de 2020 como 
o quinto mais votado de 
Indaiatuba, com 2.690 
votos, um total de 2,39% 
do total de votos. Seria 
o primeiro mandato que 
Luiz Carlos iria tomar 
posse desde o começo. 
Na legislatura anterior, 
ele assumiu como suplen-
te no lugar do atual pre-
sidente da Câmara, Pepo 
Lepinsk, que se tornou 
secretário de Habitação 
à época. 

Ainda em 2021, fale-
ceu o ex-vereador Luiz 
Guilherme Lacerda, aos 
68 anos. O político teve 
dois mandatos na Câmara 
de Indaiatuba, entre 1989 
e 1996. A família decidiu 
não divulgar as causas da 
morte. (LM).

O vereador Profº Luiz Carlos, que faleceu em 2021 vítima de um câncer 

REPRODUÇÃO



Cidades da Região Metropolitana 
vão fazer um censo de mendicância

Levantamento deve ficar pronto no prazo de 12 meses

O Conselho de De-
senvolvimento da 
Região Metropoli-

tana de Campinas (RMC) 
aprovou, durante reunião re-
alizada em Valinhos na ter-
ça-feira (15), uma verba de 
R$ 542 mil para realização 
de estudo inédito a respeito 
da população em situação de 
rua nos 20 municípios que 
compõem a RMC.

O levantamento será re-
alizado com critérios es-
pecíficos e uma nova me-
todologia, com o objetivo 
de atualizar as bases do 
protocolo de atendimento às 
pessoas em situação de rua 
desenvolvido em 2011 pela 
Câmara Temática de Assis-

tência Social da Agemcamp 
(Agência Metropolitana de 
Campinas) em parceria com 
a Unicamp, que elaborou a 
pesquisa Diagnóstico dos 
Serviços Especializados 
Voltados à População de 
Rua.

Para Iara Fais Ferreira, 
gestora da Câmara Temática 
de Assistência Social, o pro-
tocolo de 2011 está defasado 
e, com a pandemia, novos 
critérios precisam ser anali-
sados: “Tudo mudou muito 
nos últimos dois anos. Em 
todos os setores da socie-
dade. Temos que entender, 
então, as mudanças na área 
da assistência social”.
     A intenção é melhorar a 
resposta do Poder Público 
para o problema.  

A4

Visando a identificação 
e compreensão das pessoas 
que atualmente dependem 
do espaço público como 
“moradia”, para que pos-
sam ser implementadas no-
vas medidas públicas que 
sejam eficazes no combate 

à situação, em níveis regio-
nais e intersetoriais, a pes-
quisa a ser realizada deve 
fornecer uma visão mais 
aprofundada do número 
de indivíduos em situação 
de rua, bem como do seu 
perfil, para a elaboração 

Ideia é levantar perfil de quem vive 
nas ruas e melhorar a atenção

Ex-ministro e aspirante a príncipe discutem problemas do Brasil

Reunião com representantes das cidades da Região Metropolitana realizada em Valinhos

DIVULGAÇÃO 

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

de políticas públicas que 
atendam essa população 
com mais eficácia. 

O estudo terá 12 meses 
para ser finalizado e será 
realizado por técnicos das 
prefeituras de cada muni-
cípio. (HM).

Com organização do 
pré-candidato a deputado 
federal, coronel Sylvio 
Malheiro, do Patriotas, a 
direita conservadora de In-
daiatuba reuniu, no domin-
go (13), o ex-ministro do 
Meio Ambiente Ricardo 
Salles, o pretendente ao tí-
tulo de príncipe de Orleans 
e Bragança Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança, 
que é deputado federal 
pelo PL e pré-candidato à 
reeleição, e a médica Nise 
Yamaguchi, para discuti-
rem mudanças no Brasil 
em razão da eleição.

A mesa principal do 
evento, intitulado “Fórum 
Brasil: Realidade em pers-
pectiva”, contou com o 
coronel Sylvio Malheiro e 
o deputado Luiz Philippe 

fazendo a contextualização 
histórica. Luiz Philippe ain-
da afirmou há três inimigos 
internos do Brasil: a corrup-
ção, o comunismo e o narco-
tráfico. Ele defendeu o fim 
dos programas de assistência 
social e da previdência pú-
blica obrigatória.

Além do ex-ministro, do 
deputado, do pré-candidato 
e da médica, que compu-
seram a mesa, estiveram 
presentes representantes de 
movimentos monarquistas, 
que defendem o retorno da 
estrutura imperial como 
forma de governo. Ao mes-
mo tempo havia também 
muitas bandeiras do Brasil 
e camisas do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). 

Durante o evento pala-
vras de ordem já costumeiras 

foram citadas, como “Brasil 
acima de tudo, Deus acima 
de todos” e “A nossa ban-
deira jamais será vermelha”. 

Sobrou até para o gover-
nador do Estado de São 
Paulo, João Dória (PSDB), 
adversário de Bolsonaro na 

corrida presidencial, que 
teve o bordão várias vezes 
mencionado: “Fora, Dó-
ria”. (Lucas Mantovani).

O pretendente ao título de príncipe de Orleans e Bragança Luiz Philippe de Orleans e Bragança durante discurso

IVAIR OLIVIRA 
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Vagas de home office crescem 140% 

Com o avanço da pan-
demia e as restrições 
impostas por ela, já 

em 2020 o home office foi a 
saída encontrada para muitas 
empresas prosseguirem com 
suas atividades. 

A modalidade, que tam-
bém é conhecida como “tra-
balho remoto” ou “teletraba-
lho”, se tornou uma tendência 
mundial na tentativa de conter 
os impactos financeiros em 
decorrência da crise sanitária.

Hoje, de acordo com levan-
tamento realizado pela Empre-
gos.com.br, portal de empre-
gos e carreiras, as ofertas de 
emprego em regime de home 
office cresceram 140,36% 
entre os meses de janeiro de 
2021 e janeiro de 2022. 

Embora tenha, de fato, 
contribuído para que as 
empresas não congelassem 
suas atividades e siga sendo 

Funções das áreas de tecnologia foram as mais procuradas, segundo portal de empregos

considerada uma forma de 
trabalho do futuro, o home 
office não é acessível para 
todos os setores e profissões. 
Mas uma área em específico 
destacou-se sobre as demais: 
a tecnologia. 

Ainda com base nos da-
dos fornecidos pela Empre-
gos.com.br, o setor é o mais 
procurado pelas empresas 
para atuação remota, repre-
sentando 41,17% da pro-
cura e sendo seguido pelos 
setores de serviços (6,66%) 
e consultoria (3,06%). O 
portal de empregos também 
registrou aumento de 419% 
na busca de vagas com as pa-
lavras-chave “home office”.

Analista adora
“No meu trabalho atual, 

tenho total suporte para que 
possa trabalhar em home 
office e eu gosto mais da 
modalidade, porque tenho 
tempo para cuidar da minha 
saúde, tempo para dedicar 

aos estudos. Há esta possi-
bilidade de estudar, exercitar 
e trabalhar. Além disso, 
há uma grande economia, 
porque não gasto com con-
duções, comendo fora. Isso 
ajuda demais”, diz Jean 
Souza, analista de sistemas 
em uma multinacional.

A opinião de Jean é res-
paldada por dados. Uma pes-
quisa da empresa Alelo com 

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

2,7 mil trabalhadores mostra 
que 56% se adequaram mui-
to bem ao home office e, 
destes, 75% se consideram 
extremamente felizes.

“O trabalho à distância 
permite aos profissionais 
economizar com transporte 
e refeições em restaurantes, 
além da economia de tempo 
com deslocamento e inter-
rupções desnecessárias. Ou-

tros pontos importantes são 
a possibilidade de trabalhar 
de qualquer lugar que tenha 
uma boa conexão de internet 
e a flexibilidade de horários. 
Essa autonomia tem sido 
muito valorizada por quem 
busca o equilíbrio entre 
vida profissional e pessoal”, 
destaca Leonardo Casartelli, 
diretor de marketing da Em-
pregos.com.br.

REPRODUÇÃO

Mesa de trabalho organizada para a atuação em casa no regime de home office
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PERCIVAL NOGUEIRA DE MATOS*
Especial para o Mais Expressão 

Empregadas gestantes devem ou não 
retomar para o trabalho presencial?

REPRODUÇÃO

Empresa pode alterar as funções da trabalhadoraDecisão caberá ao empregador 

Nos últimos dias, mui-
to se falou sobre o 
retorno das trabalha-

doras gestantes ao trabalho 
presencial.

Essa previsão veio à tona 
por meio da Lei nº 14.311, 
de 09 de março de 2021, e 
deixou o mercado em pol-
vorosa, pois, se de um lado 
as empresas não aguentavam 
mais pagar a gestante sem 
obter o seu trabalho, além 
de ter que contratar um 
novo trabalhador ou nova 
trabalhadora para a substi-
tuição, de outro lado, muitas 
gestantes optaram por não 
aderir à vacina, temendo que 
houvesse riscos ao feto.

A referida norma legal 
tem aplicabilidade tanto às 
empregadas celetistas de 
qualquer natureza, quanto 
estatutárias e até mesmo às 
domésticas.

ou não é uma expressão do 
direito fundamental da liber-
dade de autodeterminação 
individual.

Portanto, não pode o em-
pregador impor à gestante 
que fizer a escolha pela vaci-
nação qualquer restrição em 

A legislação sobre o re-
torno ao trabalho presencial 
também cogita a possibili-
dade de que o empregador 
poderá alterar as funções 
exercidas pela empregada 
gestante, mas não poderá  al-
terar a remuneração e deverá 
de mantê-la no teletrabalho, 

Legislação definida em março de 
2021 prevê a volta, mas decisão é 
passível de discussão legal

Um ponto a ser anali-
sado com muito cuidado 
é se, de fato, a atividade é 
incompatível, pois a redação 
legal prevê que a norma foi 
criada “para disciplinar o 
afastamento da empregada 
gestante, inclusive a domés-
tica, não imunizada contra o 
coronavírus SARS-CoV-2 
das atividades de trabalho 
presencial quando a ativida-
de laboral por ela exercida 
for incompatível com a sua 
realização em domicílio, por 
meio de teletrabalho, traba-
lho remoto ou outra forma de 
trabalho à distância”.

Da leitura da citada re-
dação se extrai que, sendo 
possível manter a emprega-
da em uma das modalidades 
mencionadas anteriormente, 
deve o empregador adotá-
-las, ao invés de exigir o 
trabalho presencial.

Vacinação
A escolha pela vacinação 

A mulher grávida tem direitos que devem ser respeitados e a legislação em vigor garante essa situação

trabalho remoto ou outra for-
ma de trabalho à distância.

Para tanto, é imprescin-
dível que o empregador se 
atente para o cuidado de 
respeitar as competências 
profissionais da trabalhadora 
da gestante, para o desem-
penho dela no que se refere 

ao trabalho, além das con-
dições pessoais da gestante 
no momento da decisão para 
o efetivo exercício do seu 
trabalho.

Mas essas decisões de-
vem ser definidas de forma 
bastante avaliada antes da  
pontuação final. (PNM)

Em um dos trechos da 
Lei 14.311, a previsão é de 
que a empregada gestante 
deverá retornar às atividades 
presenciais caso o emprega-
dor não opte por manter o 
exercício das atividades nas 
modalidades de teletrabalho, 
trabalho remoto ou outra for-

ma de trabalho à distância.
Por essa leitura, conclui-

-se que a decisão de qual 
modalidade será aplicada à 
empregada cabe exclusiva-
mente ao empregador e não 
à trabalhadora, em que pese 
haver discussões em sentido 
contrário. (PNM)

HIPÓTESES PARA O RETORNO PRESENCIAL

I. Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus SARS-CoV-2;
II. Após sua vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização;
III. Mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, 
conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante termo de responsabilidade.
No caso do item III, a empregada gestante deverá assinar termo de responsabilidade e de livre consentimento para o exercício do trabalho 
presencial, comprometendo-se a cumprir todas as medidas preventivas adotadas pelo empregador.

direitos em razão dela.

*Sobre o autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advo-
gado, especialista em Di-
reito Tributário, Holding e 
Planejamento Societário, 

Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritório 
contábil Harmonia Conta-
bilidade.
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Acordo foi firmado em encontro realizado na Fiesp em 
São Paulo, articulado por empresário da cidade, que é 
um dos vice-presidentes da entidade e do Ciesp

Parceria garante matriz de compras do 
Senegal para a região de Indaiatuba

O governo do Senegal, 
país da África Oci-
dental, vai montar 

uma matriz de compras na 
região de Indaiatuba para 
habilitar a aquisição de bens 
duráveis e de produtos agrí-

DIVULGAÇÃO

O empresário Ignácio de Moraes Jr, a embaixadora Ndeye Tické Ndiaye 
Diop e o diretor do Ciesp São Paulo, Rafael Cervone

colas de empresas privadas 
e de produtores do agrone-
gócio brasileiros.

A informação é do em-
presário Ignácio de Mora-
es Júnior, de Indaiatuba, 
um dos vice-presidentes da 
Fiesp/Ciesp, que recepcio-
nou na terça (15) comitiva 
daquele país para tratar da 
viabilização da cooperação 

a partir das entidades.
A comitiva contou com 

a embaixadora Ndeye Ti-
cké Ndiaye Diop, o cônsul 
em São Paulo Babacar Ba, 
o conselheiro de segurança 
Babacar Diop, o secretário 
do consulado Samba Diack e 
o 1º secretário da embaixada 
Abdou Gueye.

“Eles solicitaram que o 

ELOY DE OLIVEIRA
eloydeoliveira@maisexpressao.com.br

Senai, administrado pela 
Fiesp/Ciesp, firme coope-
ração com o governo sene-
galês para transferência de 
tecnologia e aprendizado”.

Em contrapartida, se-
gundo ele, a embaixadora 
ofereceu a criação da matriz 
de compras, que será uma 
forma de pequenas e médias 
empresas de bens duráveis e 

de produtores da agricultura 
familiar exportarem e cria-
rem mercados.

Participaram da reunião 
também pela Fiesp/Ciesp, 
o presidente do Ciesp São 
Paulo, Rafael Cervone; o 
diretor de Relações Externas 
do Senai, Roberto Spada; e 
o diretor regional do Senai, 
Ricardo Figueiredo Terra.

Senegal é um país locali-
zado na África Ocidental, pró-
ximo à Guiné e Guiné-Bissau. 
É também o país com maior 
proximidade à ilha de Cabo 
Verde. Ocupado e explorado 
pela França durante o século 
17, o país também teve in-
fluência de outras potências 
europeias, como holandeses 
e ingleses, mas ainda hoje 
faz muitos negócios com a 
França. A matriz de compras 
que pretende ter na região de 
Indaiatuba concorrerá direta-
mente com aquele país.

Bem antes, cerca de 350 

mil anos atrás, já havia ves-
tígios de populações originá-
rias no local. 

Contando com mais de 
17 milhões de habitantes, 
segundo dados da ONU, 
Senegal é um país que conta 
bastante com o setor da agri-
cultura para sua economia, 
como o amendoim, o tabaco, 
a cana-de-açúcar, o sorgo e 
o tomate. A pesca também 
é uma importante forma de 
desenvolvimento nacional, 
assim como a produção de 
fosfato à nível mundial.  (Lu-
cas Mantovani)

País tem forte relação com a França
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Decisão agrada donos de bares e 
restaurantes; exigência segue em 
ônibus, hospitais e locais de saúde
LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Após o governador 
João Dória (PSDB) 
liberar a obrigatorie-

dade de uso de máscaras em 
ambiente fechados a partir 
de ontem (quinta-feira, 17), 
a Prefeitura de Indaiatuba, 
em nota à imprensa, decidiu 
seguir o Plano SP, flexibi-
lizando o uso de máscaras 
também em espaços fecha-
dos. Em ônibus, hospitais 
e demais espaços de saúde 
as máscaras permanecem 
obrigatórias. 

A decisão acontece ape-
nas dez dias após a libera-
ção do uso da máscara em 

Indaiatuba 
desobriga uso 
de máscara em 
local fechado

espaços abertos.
A medida foi festejada 

pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), que vinha soli-
citando a flexibilização das 
máscaras desde a liberação 
na cidade do Rio de Janei-
ro, no começo de março. 
“Entendemos que chegou 
a hora de essa medida ser 
estendida para o Brasil. Vai 
ser muito positivo para a 
economia como um todo e 
para o nosso setor em espe-
cial”, disse o presidente da 
entidade, Paulo Solmucci. 

Mesmo com a liberação, 
o professor do Departa-
mento de Biologia Celular 
da Universidade de Brasília 

REPRODUÇÃO

Associação de Bares e Restaurantes 
festejou a decisão, já que ela deve 
facilitar os negócios no segmento

De acordo com o governa-
dor do estado de São Paulo, 
João Dória (PSDB), a decisão 
foi tomada após análises téc-
nicas do Comitê Científico 
do Coronavírus de São Paulo. 
“Recebi hoje à tarde uma nota 
técnica do Comitê Científico 
que demonstra uma melhora 
consistente na situação epide-
miológica no Estado”, disse o 
governador. 

Em nota, o Governo do 
Estado de São Paulo ainda 
disse que os especialistas que 
compõem o quadro técnico 
levaram em consideração o 

Dória diz que se baseia em técnicos
(UnB), Bergmann Morais 
Ribeiro, em entrevista à 
Agência Brasil ressaltou 
a necessidade de idosos 
e de imunossuprimidos 
continuarem a usar o equi-
pamento de segurança, 
principalmente em ambien-
te fechado. 

De acordo com a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), a liberação do uso 
de máscaras de forma ir-
restrita é “prematura” e as 
próximas semanas serão de 
fundamental importância 
para entender a dinâmica 
de transmissão da doença. 

A instituição teme que 
o número de casos volte a 
aumentar.

índice de vacinação, no mí-
nimo duas doses no estado e 
chegou a 90% da população 
com mais de 5 anos imuni-
zada.

 O pós-carnaval também 
foi levado em conta, segundo 
a nota, onde foi constatado  
uma manutenção da melhora 
dos indicadores epidemioló-
gicos. 

Em Indaiatuba, segundo 
último balanço divulgado 
pela Prefeitura de Indaia-
tuba, os leitos de UTI para 
Covid-19 seguem com 100% 
de ocupação. (LM)
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Muitos de nós já ou-
vimos aquele ditado que 
diz: “Você nunca vai ser 
criticado por alguém que 
faz mais que você”. Sabe 
por quê? Porque ele está 
ocupado cuidando da vida 
dele e não da vida dos 
outros. 

Simples assim, mas, se 
ele fosse ficar prestando 
atenção na cor da grama do 
vizinho, se está mais verde 
que a dele, provavelmente 
ele não teria condições de 
cuidar bem das obrigações 
dele.

Nas questões financei-
ras podemos dizer que não 
é diferente. 

Vemos pessoas bem-
-sucedidas e pessoas que 
criticam as bem-sucedidas, 

mas que não têm a coragem 
ou a humildade de pergun-
tar o que as bem-sucedidas 
fizeram para chegar aonde 
chegaram. 

É o famoso: vemos as 
pingas que tomaram, mas 
não vemos os tombos que 
levaram.

Afinal, quantas vezes já 
falamos nesta coluna sobre 
buscar educação financeira, 
ler livros sobre o assunto, 
procurar ajuda e orientação 
de profissionais certifica-
dos, não ter pressa e outras 
formas de mudar hábitos 
relacionados ao dinheiro, 
consumo e investimentos? 
Toda semana falamos disso.

Mas são poucos que de 
fato buscam mudar, dei-
xam o imediatismo, querem 
aprender sobre investimen-
tos e principalmente esta-
belecem alvos para mudar 
de vida para melhor, o que 
significaria parar de gastar 
tudo agora para investir uma 
parte, deixar de assistir uma 
serie para estudar investi-

mentos, deixar de trocar de 
telefone para poder fazer 
um aporte, e aí vai longe 
essa lista...

E lembre-se que uma vez 
que você não for jogar bola, 
porque vai estudar para uma 
prova, você será o chato e 
o antissocial. Quando você 
não quiser fazer aquela via-
gem com a turma, porque 
está guardando para trocar 
de carro, será o diferente. 
Mas um dia, um dia, vai 
ser a sua grama que estará 
mais verde e aí, talvez, eles 
digam que você teve sorte, 
mas o que eles dizem sobre 
você não é problema seu. 

Portanto, analise seus 
alvos, foque onde poderá 
mudar, não dê ouvidos a 
críticas “construtivas” de 
quem não construiu nada, 
mas gosta de palpitar na 
vida alheia. Mantenha seus 
objetivos em mente e peça a 
ajuda de quem pode ajudar 
e quer seu melhor, mesmo 
que isto signifique ouvir 
coisas que você não quer 

ouvir, afinal são poucos 
que têm um corpo bonito 
sem esforço. São pouquís-
simos que têm uma família 
feliz, mas não precisa-
ram fazer escolhas e arcar 
com suas consequências. 
E serão menos ainda os 
que financeiramente serão 
assunto para aqueles que 
tiveram vontade de fazer, 
mas faltou iniciativa, ím-
peto ou força de vontade 
para mudar e agora só resta 
admirar ou tentar criticar a 
cor do seu gramado, que, 
por sinal, estará lindo.

Por que a grama do vizinho parece melhor?

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

Pelo menos 43 milhões de pessoas vivem em situação 
de insegurança alimentar no Brasil hoje, ou seja, não con-
seguem fazer pelo menos uma refeição regular por dia.

O custo da alimentação no país é um dos mais altos e 
não para de subir, ainda mais agora com mais uma alta 
dos combustíveis e com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em 2020, por exemplo, um pacote de cinco quilos de 
arroz custava R$ 11,39 na média no Estado de São Paulo, 
segundo o Procon, e em janeiro deste ano ele já estava 
quase R$ 19.

A Rede Pessan fez uma pesquisa que apontou a existên-
cia atualmente de mais de 19 milhões de pessoas passando 
fome, isto é, sem acesso ao mínimo necessário de comida.

Essas pessoas passam dias sem qualquer tipo de ali-
mento. Nem mesmo a xepa ou restos de comida deixados 
por quem tem a mesa farta e não consegue comer tudo.

43 milhões no Brasil 
não têm o que comer 
por causa do custo

Criança subnutrida busca restos de comida no chão

POR QUE TUDO SOBE – 
Os preços sobem por causa 
da lei da oferta e da procura 
e o que torna a procura maior 
que a oferta são o custo da 
energia, por exemplo. Hi-
drelétricas tiveram volume de 
água menor que a média nos 

BRASIL É RICO EM ALI-
MENTOS – A ONU avalia 
que o Brasil perde 22 bilhões 
de calorias com seus alimen-
tos só no processo de venda 
e cada brasileiro joga fora 
60 quilos de comida por ano. 
Esses volumes dariam para 
satisfazer as necessidades 

últimos sete anos e isto tornou 
a energia mais cara. Outra 
razão é a alta do dólar (estudo 
da Economatica, publicado 
pelo InvestNews, diz que o 
real desvalorizou quase 7% 
frente à moeda americana ao 
longo de 2021).

QUAL É A SOLUÇÃO 
– O Congresso Nacional 
debate projeto que cria 
uma política de agricultura 
urbana. A ideia é ajudar as 
pessoas mais pobres. Se-
gundo o IBGE, quem ganha 
até cinco salários mínimos 

hoje compromete 60% da 
renda só com comida. Isto 
significa que as pessoas não 
comem o necessário para 
uma vida saudável devido 
à necessidade de ter de  
pagar outras contas, o que 
também é fundamental.

nutricionais de 11 milhões 
de pessoas e permitiria re-
duzir a fome em cerca de 
5%. Apesar disso, o governo 
brasileiro não toma medidas 
que possam resolver o des-
perdício e prefere dizer que 
o Brasil é rico em alimentos 
e por isso desperdiça.

REPRODUÇÃO

COMO FALTA COMI-
DA – A Organização das 
Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura es-
tima que 14% da comida de 
todo o mundo é perdida só 
no trajeto entre o campo e o 

mercado, o que representa 
US$ 400 bilhões perdidos 
por ano, e isto somado ao 
que as pessoas desperdi-
çam dá um percentual de 
comida jogada no lixo da 
ordem de 33% 



Mais Expressão trabalha proximidade 
com cliente na relação comercial

O Grupo Mais Expres-
são criou um depar-
tamento exclusivo 

para ouvir e entender os seus 
anunciantes, o departamento 
de Atendimento ao Cliente, 
que mantém contato sema-
nal com cada um dos seus 
parceiros comerciais.

“Para prestar um bom 
serviço, temos de saber o 
que o nosso parceiro comer-
cial precisa e como ele pre-
tende alcançar. A partir das 
informações, conseguimos 
montar o melhor plano de 
trabalho”, afirma a gerente 
do setor, Fernanda de Brito.

“Ouvir e entender vai 
além de conhecer o tipo 
de anúncio que o cliente 
quer”, diz Bruna Anjos, que 
cuida do contato direto com 
os anunciantes: “envolve 
saber como o negócio dele 
se insere no mercado, para 
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Jornal cria departamento exclusivo 
para ouvir e entender o anunciante

A empresária Daniela 
Amstalden, proprietária da 
Tuia Armazém & Restau-
rante, uma das clientes que 
utilizou os serviços do De-
partamento de Atendimento 
do Mais Expressão, elogia a 
disposição dos funcionários 
do setor.

Empresária elogia a disposição dos funcionários

“Só tenho elogios para os 
funcionários do Atendimen-
to. A disposição de todos 
em atender da melhor forma 
é contagiante. Sinto uma 
sintonia grande com todos, 
porque eles me entendem e 
me ajudam sempre”, afirmou 
a empresária.

Outra que elogia os fun-
cionários do Atendimento é 
Isadora Mesan, do marke-
ting da Klox Incorpordora. 
“São nota 10. Educados, 
prestativos, parceiros mes-
mo. Sempre atentos e dis-
postos a ajudar, a esclarecer 
eventuais dúvidas”, diz.

HELLICA MIRANDA

A gerente do Atendimento, Fernanda (à esq.), Bruna (ao fundo) 
e Rafael (à dir.) e Diego (ao fundo): foco no cliente

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 

podermos direcionar o tipo 
de anúncio”.

O jornal também mantém 
profissionais com experiên-
cia em criação para oferecer 
ideias de artes. “Muitas 
vezes, o cliente quer uma 
sugestão de alguém que tra-
balha na área para decidir”, 
conta Diego Alcon, um dos 
responsáveis pela criação. 

Assim que o anúncio é 
divulgado, o departamento 
contata o anunciante. Se 
identificado algum proble-
ma, a estratégia é reformula-
da. “Fazemos até arte nova”, 
comenta Rafael Ramos da 
Silva, outro membro da 
equipe de criação.

Afora o relacionamento 
para publicação e retorno do 
anúncio, o Atendimento ao 
Cliente também presenteia 
anunciantes em seus aniver-
sários e datas comemorati-
vas e orienta sobre divulga-
ções de apoio, que ajudem a 
campanha publicitária.
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Horta Solidária doa mais de 460 itens
Instituições beneficiadas são as que 
trabalham com pessoas em situação 
de vulnerabilidade social

Criado em 2017, o 
projeto Horta Soli-
dária, administrado 

pela Secretaria de Assistên-
cia Social da Prefeitura de 
Indaiatuba, através do Cre-
sans (Centro de Referência 
em Segurança Alimentar e 
Nutricional Sustentável), 
entregou 469 itens, dentre os 
quais constam pés de alface, 
cebolinha, manjericão, rúcu-
la, beterraba e berinjela, a 
quatro entidades que cuidam 
de pessoas com vulnerabili-
dade social.

As instituições beneficia-
das pela colheita referente ao 
primeiro bimestre de 2022 
foram o Ciaspe (Centro de 
Inclusão e Assistência a 
Pessoas com Necessidades 

Especiais), o Cecal (Centro 
de Convivência Amor sem 
Limites), a Casa da Frater-
nidade e a ABID.

“Devemos sempre esti-
mular hábitos alimentares 
saudáveis. Por conta disso, 
este projeto é muito bem-
-vindo para fortalecer o con-
vívio comunitário, recriando 
a ligação entre o campo e a 
cidade. Com toda certeza, 
cada vez mais vamos am-
pliar os trabalhos da Horta 
Solidária”, declarou o pre-
feito Nilson Gaspar (MDB), 
entusiasta do projeto. 

A Horta Solidária conta 
com uma área de 1.400m² e 
mão de obra voluntária, em 
um trabalho que já chegou a 
colaborar com 10 entidades 
beneficentes de Indaiatuba.

A colheita acontece a 
cada dois meses, disponibi-

lizando para as instituições 
hortaliças livres de agro-
tóxicos, com o objetivo de 
melhorar o padrão alimentar 
das famílias em situação de 
vulnerabilidade social, bem 
como introduzir e estimular 
hábitos alimentares mais 
saudáveis e contribuir com o 
aumento da disponibilidade 

Projeto criado há quase 5 anos beneficia 
organizações da sociedade civil
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Crianças atendidas pelo Projeto CIF 
Conviver da ABID. 

A Avery Dennison Fou-
ndation é uma das parceiras 
da ABID no apoio à prote-
ção integral de crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. Desde 
2020 o seu suporte é essencial 
para a manutenção de projetos 
sociais como o Projeto CIF 
Conviver que oferece serviço 
convivência e fortalecimento 

de vínculos e o Projeto Aco-
lher que oferece serviço de 
acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes que fo-
ram afastadas das famílias por 
terem seus direitos violados. 
Investir na infância e ado-
lescência é como uma vaci-
na para o desenvolvimento 
humano, é fortalecer desde 
cedo esses pequenos cida-

Rotary premia 60 lideranças 
juvenis de escolas públicas

O Rotary Club de Indaia-
tuba promoverá, no sábado, 
dia 26 de março, o evento 
RYLA, conhecido como 
Prêmio Rotário de Lide-
rança Juvenil. O programa 
tem o objetivo de promover 
treinamento para jovens 
que desejem desenvolver 
habilidades de liderança e 
integração social.

Durante o evento, os par-
ticipantes, 60 jovens, alunos 
indicados pelas escolas pú-
blicas Annunziatta, Hélio, 
Joaquim Pedroso, Aurora e 
jovens do Rotary Interact, 
aprenderão habilidades de 
comunicação e resolução 
de problemas, estratégias 
para se tornarem líderes 
dinâmicos em suas escolas 

ou comunidades, além de 
desenvolver potenciais de 
integração e amizades.

O encontro será reali-
zado na Escola Estadual 
Profa Aurora Scodro Groff, 
situada à rua Tapuia, sem 
número, Vila Maria Helena, 
das 8h às 16h.

Realizado por Rotary 
Clubs e distritos, o RYLA é 
destinado a jovens de 14 a 30 
anos de idade, em diferentes 
formatos: são preparados 
seminários de um único dia, 
retiros de três dias ou acam-
pamentos de uma semana, 
incluindo apresentações, 
atividades e workshops que 
buscam auxiliar estudantes 
do ensino médio (Hellica 
Miranda).

de alimentos livres de agro-
tóxicos no município.

Projeto aceita 
voluntários

Os interessados em cola-
borar com o Projeto Horta 
Solidária, desenvolvendo 
trabalhos voluntários, po-

dem entrar em contato di-
retamente com o Cresans 
(Centro de Referência em 
Segurança Alimentar e Nu-
tricional Sustentável). 

O órgão fica à rua José 
Zerbini, 427, Jardim Regen-
te, e atende também pelos 
telefones (19) 3834-4129 / 
(19) 3834-4104. 

dãos para o enfrentamento 
de riscos e adversidades. 
Agradecemos a Avery Denni-
son Foundation e convidamos 
você a seguir esse exemplo. 
A Associação Beneficente 
ABID, sediada em Indaia-
tuba-SP, atua desde 1999 
na promoção e garantia dos 
direitos de crianças e adoles-
centes.

Infância e adolescência: investimento de alto impacto
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Operação em Indaiatuba e em mais 5 
cidades investiga golpe de R$ 300 mi

Mulher bate 
com chinelo 
na vizinha

Homem é atingido por 
tiros em suposto assalto

Guardas Civis prendem 
indivíduos com armas

Policiais da Divisão 
Especializada de In-
vestigações Criminais 

(Deic) da região de Campi-
nas cumpriram 13 mandados 
de busca e apreensão, na 
manhã de quarta-feira (16), 
em Indaiatuba, Itu, Jundiaí, 
Campinas, Santos e São 
Paulo, dentro da operação 
especial chamada Queóps. 

A ação resultou na apre-
ensão de documentos, ce-
lulares, computadores de 
mesa, notebooks, cartões de 
memória e pendrives. Não 
foram realizadas prisões, 
segundo a polícia.

A operação apura cri-
me de estelionato e crime 

Uma mulher de 44 anos 
foi acusada em boletim de 
ocorrência, registrado por 
uma vizinha na Vila Brizzola, 
de agressão a chineladas. De 
acordo com o relato, a mulher 
de 44 anos discutiu com ela 
por causa do volume do som 
na sua casa, que ela alegava 
estar alto demais.

Como as duas não se en-
tenderam, a mulher de 44 anos 
agrediu a vizinha com um chi-
nelo com o qual atacou o rosto 
dela. A vizinha disse que passou 
mal com as agressões.  (Rayane 
Lins, do programa de estágio).

Ao realizarem o patrulha-
mento no bairro Helvétia, pró-
ximo ao desvio conhecido como 
“corta pedágio”, na terça-feira 
(15), guardas civis prenderam 
três indivíduos, sob acusação 
de que dois portavam armas de 
fogo e o outro estava junto. 

Os homens andavam sem 
rumo pela via observando o 
fluxo de carros. Ao serem abor-
dados e identificados rapida-
mente os guardas perceberam 
que estavam armados. 

Com um deles foi encon-
trado um revólver calibre 38, 
marca Taurus, estando equipada 
com 04 munições intactas, bem 
como a quantia de R$ 580,00 

Levantamento aponta o envolvimento de artistas, cele-
bridades e até jornalistas famosos em um esquema de 
pirâmide, coordenado por uma empresa indaiatubana

organizado pela prática de 
pirâmide financeira e tem 
como alvo central a empre-
sa Agro S/A, localizada em 
Indaiatuba.  A quadrilha 
arrecadou quase R$ 300 
milhões, segundo a polícia.

A investigação apurou 
que a Agro S/A ofertava 
investimentos em “Cotas 
Coletivas de Commodities“, 
alegando aplicar os recur-
sos captados em múltiplas 
ações, que proporcionavam 
lucratividade de forma só-
lida, onde as vítimas eram 
atraídas por meio de um 
marketing concentrado. 

A polícia investiga inclu-
sive o envolvimento de artis-
tas, celebridades e até jorna-
listas famosos no esquema. 
Foram realizados também 

fóruns e discussões pela 
internet, levando as pessoas 
a acreditarem nesses lucros 
e supostos investimentos em 
cotas de agronegócio.

Dessa maneira, a Polícia 
Civil estima que o esquema 
tenha conseguido atingir 
R$ 300 milhões com todos 
os golpes. A instituição 
não informou desde quando 
esses golpes estariam sendo 
aplicados. 

Conforme as apurações, 
após algumas vítimas per-
ceberem que estavam sendo 
enganadas e fazerem de-
núncias, a empresa passou 
a se chamar Pacific Bank, 
Quivra, Tamino.

“Eles ainda estão atuan-
do, deixando o site aberto 
para captar novas vítimas, 
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Viaturas da polícia estacionadas em um dos pontos investigados 
em Indaiatuba, onde funciona a empresa que comanda a pirâmide
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estando inclusive promo-
vendo adesões em cripto-
moedas. Esperamos que essa 
operação consiga todos os 
elementos legais para garan-
tir o ressarcimento integral 
das vítimas que denuncia-

ram a fraude”, concluiu o 
advogado das vítimas Jorge 
Calazans.

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

Um jovem de 26 anos deu 
entrada na UPA do Jardim 
Morada do Sol, na quarta-feira 
(16), após ser atingido na perna 
por uma arma de fogo.

Os guardas foram acionados 
após receberem o comunicado 
da entrada da vítima na unidade 
com ferimento à bala e sem ter 
uma informação do ocorrido.

Em boletim de ocorrência, 
o jovem narrou que estava 
confraternizando com alguns 
amigos e saiu de moto com um 
dos seus amigos. No caminho, 
foram seguidos por uma outra 
motocicleta com dois indivídu-
os, os quais estavam portando 
armas de fogo e anunciaram 
o assalto. 

em espécie. Já com o outro 
rapaz foi localizado outro 
revólver, calibre 38, marca 
Rossi, também com quatro 
munições intactas, sendo duas 
delas com a espoleta acionada.

O trio tinha ainda um apa-
relho celular marca Motorola 
e uma chave de um veículo 
sem marca aparente. O terceiro 
indivíduo era um adolescente 
de 17 anos, mas nada ilícito foi 
encontrado com ele.

Ao serem questionados, 
disseram que vieram até a ci-
dade resolver uma desavença 
em relação a uma traição, sem 
mencionar detalhes. (Rayane 
Lins, do programa de estágio).

Assim que a vítima foi 
pegar a carteira e o celular, 
um dos indivíduos efetuou um 
disparo e ambos se evadiram 
do local. O disparo atingiu as 
pernas direita e esquerda da 
vítima.

Mesmo assim, o jovem foi 
dirigindo até a UPA, onde se 
encontra sob cuidados médi-
cos, aguardando transferência 
para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo.

Foram realizadas pesquisas 
policiais junto ao nome da 
vítima e foram encontradas 
passagens por tráfico e várias 
ocorrências de roubo. 

(Rayane Lins, do progra-
ma de estágio).



Professores e demais 
funcionários da rede es-
tadual de ensino fizeram 
uma manifestação na Ave-
nida Paulista, em São Pau-
lo, na última quarta-feira, 
16, e sinalizaram para 
uma possível greve. O 
movimento é contra um 
projeto de lei que está em 
andamento na Assembleia 
Legislativa de São Paulo 
(ALESP) e prevê só dois 
tipos de carga horária: 25h 
e 40 horas, o que segundo 
o Sindicato dos Profes-

sores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) prejudicaria 
outros tipos de vínculos 
já firmados. 

Ainda durante a mani-
festação, os profissionais 
da educação reivindica-
ram o reajuste de 33,24% 
no salário, previsto na Lei 
do Piso Salarial Nacional 
do Magistério e o adia-
mento do corte de direitos, 
como  quinquênios, sexta-
-parte e outros adicionais. 
(Lucas Mantovani)
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Salas com espaços makers preparam 
os estudantes para projetos de vida

Metodologias ativas desenvolvidas em aula ajudam no 
pensamento crítico e na resolução de problemas

Escolas do mundo intei-
ro estão incorporando 
ao currículo os prin-

cípios e práticas da cultura 
maker, trabalhando os con-
teúdos do currículo básico 
de forma mais criativa, com 
foco na aplicabilidade da 
teoria em projetos concretos 
e assim integrando as disci-
plinas para um aprendizado 
contextualizado. 

Ter a sala maker dentro 
da escola facilita o processo 
de ensino e aprendizagem 
com as aulas práticas em um 
ambiente apropriado, o qual 
conta com recursos de tecno-
logia, como as máquinas de 
fabricação digital (impresso-
ra 3D, corte a laser e plotter 

de recorte), ferramentas e 
materiais apropriados para 
desenvolver projetos e ma-
terializar ideias com criati-
vidade e inovação.  

A escola que deixa à 
disposição do aluno um am-
biente como esse, completo 
e com apoio de educadores 
capacitados para nortear o 
uso, consegue preparar o 
aluno para desenvolver um 
projeto de vida, trabalhando 
inclusive questões sócios 
emocionais que ajudam no 
pensamento crítico e na re-
solução de problemas. 

O aluno consegue asso-
ciar as disciplinas no seu 
contexto de vida e identificar 
a área que o desperta para 
uma carreira profissional 
mais assertiva e satisfatória.

O ambiente maker incen-

tiva os projetos interdiscipli-
nares como o STEAM, que 
integram várias disciplinas, 
como Matemática, Ciência, 
Engenharia, Artes e Tecno-
logia. Michel Resnick do 
MIT, sintetiza a aprendiza-
gem criativa e mão na massa 
de crianças em quatro Ps 
(Projetos, Pares, Propósito 
e Play/lúdico). 

Crianças aprendem me-
lhor realizando projetos, 
aprendendo com sentido e 
com um propósito mais am-
plo, trabalhando em grupo 
e de forma lúdica. Comu-
nidades como Aprendiza-
gem criativa compartilham 
suas experiências e são um 
espaço muito útil para os 
professores encontrarem 
inspirações para aplicar à 
sua realidade específica. 

Espaço maker decorado e prepa-
rado para o ensino de novas di-
nâmicas e com novos conceitos

LAIS FERNANDES
Especial para o Mais Expressão

Preparar professores é primordial 
O fundador da empre-

sa Amado Maker, Marcelo 
Amado, que é especialista em 
educação maker, afirma que 
o ambiente criativo deve ser 
dominado pelos professores. 

“A escola do futuro pre-
cisa de educadores makers 
também, por isso a formação 
é muito importante e traba-
lhamos fortemente nesse tó-
pico, pois não adianta ter todo 
o aparato e os professores 

não estarem engajados nessa 
nova filosofia e metodologia 
de ensino e aprendizagem”, 
explica Amado.

Para ele, ser maker não é 
uma atividade, é um novo es-
tilo de vida, uma nova forma 
de pensar em consumo e sus-
tentabilidade. “Uma forma de 
fazer o aluno pensar fora da 
caixa e saber resolver proble-
mas e pensar em um projeto 
de vida” finaliza. (LF).

Professores estaduais 
protestam contra projeto

Professores durante protesto realizado em São Paulo pela Apeoep
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Colégio Meta investe na expressão 
cênica para desenvolver estudantes

Preparo para a vida é maior objetivo

Estado distribuirá absorventes gratuitos 
para atender alunas com vulnerabilidade

Sebrae oferece 264 vagas 
para programa de inovação

Caráter coletivo exercita acolhimento

Perder a timidez, am-
pliar a inserção cultu-
ral, trabalhar bem em 

equipe, essas são algumas 
das habilidades desenvolvi-
das no itinerário formativo 
“Expressão Cênica”, que 
integra a proposta do Novo 
Ensino Médio do Colégio 
Meta.

A proposta pedagógica 
do colégio fundamenta-se 
na formação integral dos 
educandos, sendo, portanto, 
de extrema importância o 
contato com a linguagem te-
atral para o desenvolvimento 
tanto de crianças quanto de 
jovens.

Por meio das diversas 
atividades cênicas, é possí-
vel perder gradativamente 
a timidez, desenvolver o 
trabalho em equipe, sair-se 
bem em situações nas quais é 
exigido o improviso e ainda 
se interessar mais por textos 
e autores variados.

O preparo para a vida tem 
sido o maior objetivo das es-
colas que buscam desenvol-
ver educação de qualidade e 
o teatro se conecta perfeita-
mente à concretização deste 
ideal.

Por meio de um ambiente 
descontraído e lúdico, as ati-
vidades propostas nesse iti-

Na última terça-feira (15), 
a Assembleia Legislativa 
aprovou o projeto “Digni-
dade Íntima”, de autoria do 
Executivo, que visa distribuir 
itens de higiene, como absor-
ventes, a alunas carentes de 
escolas públicas estaduais.

Também foram apoiadas 

O caráter primordialmen-
te coletivo da atividade faz 
dela um autêntico exercício 
do diálogo, do acolhimento, 
da valorização da diversida-
de e da construção conjunta 
de ideias. Com isso, am-
pliam-se as capacidades de 
se expressar, opinar, ouvir, 
dialogar e conviver melhor 

Iniciativa combate a timidez, amplia a inserção cultural e trabalha a convivência em equipe

A14

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
no Colégio Meta, acesse o 
portal www.colegiometa.
com ou vá visitar a escola. A 
Unidade I está situada à Rua 
Hermínio Steffen, nº 96, Jar-
dim Regina, e a Unidade II, na 
Av. Cel. Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, Itaici.

Serviço

Como tudo que é cênico 
ocorre em palcos, o conceito 
das Artes Cênicas relaciona-
-se diretamente com o teatro, 
o qual exercita a cidadania e 
amplia o repertório cultural, 
de forma absolutamente sig-
nificativa e motivadora.

DIVULGAÇÃO

nerário formativo favorecem 
a socialização sempre que 
ocorrem as experiências de 
grupo, propícias ao estabe-
lecimento de fortes vínculos 
de amizade e solidariedade.

Por isso, trabalhar o de-
senvolvimento pessoal dos 
estudantes muda a vida es-
colar. 

seis emendas ao texto origi-
nal, incluindo a implemen-
tação de ações e campanhas 
de educação sobre higiene 
menstrual, além de também 
levar os benefícios do projeto 
a alunas das Etecs e Fatecs 
e o acréscimo de coletores 
menstruais reutilizáveis na 

com outros.
O Colégio Meta ensina 

teatro, o teatro ensina a vi-
ver. Logo, forma para a vida, 
o que inclui a apreensão de 
saberes e a competência de 
exercer plenamente o au-
toconhecimento, a autorre-
gulação e a inserção social, 
enfim, a cidadania.

De acordo com a equi-
pe pedagógica do Colé-
gio Meta, as Artes Cênicas 
despertam a criatividade, 
ativam a liberdade de ex-
pressão, refletem a vida e 
ensinam a viver, se mistu-
rando a incríveis espetáculos 

produzidos como conse-
quência desse processo de 
desenvolvimento. 

O trabalho em equipe, 
indispensável à realização 
de uma apresentação te-
atral, também favorece o 
desenvolvimento pessoal 

dos estudantes, levando-os 
a compreender melhor as 
suas próprias emoções e 
sentimentos, bem como 
as emoções e sentimentos 
dos outros, o que promove 
convívio aprimorado e har-
monioso com as diferenças.

Alunos aprendem a sair de 
situações nas quais é exigido o 
improviso e ainda se interessar 
mais por textos e autores

lista de produtos entregues.
Iniciativa do projeto é 

ligada à Secretaria de Estado 
da Educação, que tem como 
finalidade o combate da po-
breza menstrual, que tem 
duros impactos sociais, so-
bretudo em relação à evasão 
escolar. (Hellica Miranda)

Com mais de 6 mil vagas 
em todo o Estado de São 
Paulo, o Sebrae abriu inscri-
ções, até 1º de abril, para o 
5º ciclo do Programa Brasil 
Mais, que visa reduzir custos 
e ampliar o faturamento de 
micro e pequenas empresas. 

Para participar, é neces-
sário ser microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 
Inscrições podem ser realiza-
das pelo telefone (19) 3284-
2230 ou através de acesso 
ao site brasilmais.economia.
gov.br. (Hellica Miranda).



FarmaLupa quer focar no bem-estar 

Focada no atendimento 
humano e personaliza-
do, a FarmaLupa está 

há cinco anos no mercado 
com a preocupação de fa-
zer as pessoas se cuidarem 
melhor, contribuindo para 
o bem-estar de cada cliente.

“Após uma busca incan-
sável por qualificação para 
oferecer sempre o melhor 
serviço, percebemos que 
queríamos fazer diferente 
das redes de farmácias que 
encontrávamos em nossas 
pesquisas. Nascia dentro de 
nós o conceito de cuidado e 
bem-estar, muito mais que 
uma drogaria, um local para 
cuidar das pessoas e promo-
ver a saúde e qualidade de 
vida. Nós ainda nem sabí-

amos o nome, mas acabava 
de nascer a FarmaLupa.”, 
conta Luís Fernando Faria, 
proprietário da empresa.

Sem distinção de pú-
blico-alvo, a FarmaLupa 
mantém uma transparência 
com toda a medicação ad-
ministrada e comercializada 
na drogaria. 

Dando toda a instrução 
necessária para a manipula-
ção do medicamento, “desde 
uma aspirina à medicação 
injetável, passando por der-
mocosméticos e suplemen-
tos esportivos, nós buscamos 
junto aos nossos clientes 
que suas expectativas se-
jam atendidas. Buscamos 
sempre que o cliente saia da 
FarmaLupa melhor do que 
entrou.”, comenta Luís.

A drogaria tem como ob-
jetivo quebrar o paradigma 

O empresário Luís Fer-
nando Faria, proprietário 
da FarmaLupa, conta que, 
além de buscar ampliar e 
aprimorar os canais de co-
municação e vendas para os 
clientes atuais e futuros, a 
empresa também quer am-
pliar a variedade de produtos 
e serviços, disponibilizando 
cada vez mais produtos e 
melhores opções. 

“Buscamos ampliar nos-
so alcance para que mais 
pessoas sejam beneficiadas 
com nosso atendimento e 
aprendam cada vez mais 
a cuidar de si mesmas, a 
FarmaLupa  nasce com a 
ambição de estender esse 
conceito a outras regiões, ci-
dades, bairros do pais”. (RL)

Empresário afirma que promover condições para que 
os clientes se sintam melhor, dentro do conceito de cui-
dado, é o que norteia a ação da sua empresa
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Ideia nasceu de 
uma necessidade

Adaptação pós pandemia foi mais difícil pela falta de informação

Após passar por três ci-
rurgias distintas em 2015 e 
2016,  Luís Fernando Faria 
(proprietário da FarmaLupa) 
acabou ficando mais próxi-
mo do universo dos medica-
mentos e farmácia, fazendo 
com que ele expandisse seus 
horizontes e desse início a 
uma nova jornada, que viria 
a se tornar a FarmaLupa. 

Luís Fernando e Grazie-
la, sua esposa, após 19 anos 
de companhia, descobriram 
o sonho de empreender. 
A partir daí começaram a 
estudar e analisar diversas 
áreas. (RL).

SERVIÇO
Endereço: Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2685 - Lj 8 e 9 e 
Marginal do Pq. Ecológico - Piso térreo do Sonda Supermercado
WhatsApp: (19) 99940-8117
Email: contato@farmalupa.com.br
Facebook: FarmaLupa - Instagram: @FarmaLupa

de que as pessoas só vão à 
farmácia quando não estão 
bem, quando precisam de 
remédio. Luís Fernando, 
conta que há uma enorme 
gama de produtos destinados 
ao bem-estar, que deve ser 
valorizado. 

“Nossa perfumaria tem 
excelentes produtos para ca-
belo, mãos e unhas, higiene 
bucal, infantil, etc. Temos as 
melhores marcas em dermo-
cosméticos e suplementos. A 
pandemia nos ensinou que 
manter a imunidade alta é 
fundamental e temos muitas 
opções para isso. Como vê, 
nossos clientes e amigos 
têm sempre uma razão para 
aparecer por aqui”.

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

Desde sua fundação a 
drogaria FarmaLupa, como 
muitas outras empresas em 
muitos setores da economia 
do país e do mundo, teve de 
se reinventar. A FarmaLupa 
tem a proposta de viver o 
bem-estar, de acolher as pes-
soas de perto e de repente, 
com a pandemia, essa pro-
posta teve de ser revisitada 
e reestruturada.

Ao longo das primeiras 
semanas da pandemia, onde 
ninguém sabia ao certo o 
que estava acontecendo, a 
FarmaLupa respondeu às 
necessidades da comunida-
de indaiatubana e ampliou 
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Os proprietários da FarmaLupa, Luís Fernando 
Faria e a esposa Graziela Almeida

Plano é ampliar 
a variedade

seu sistema de delivery 
enquanto outras farmácias 
e redes ainda estudavam a 
viabilidade da entrega de 
medicamentos. 

“Esses anos de pan-
demia foram de muito 
aprendizado a toda a hu-
manidade e a FarmaLupa 
está mais forte do que 
nunca em seu propósito e 
em sua missão de oferecer 
atendimento humano e 
personalizado para estimu-
lar as pessoas a cuidarem 
de si mesmas promovendo 
o seu bem-estar”, diz o 
proprietário Luís Fernando 
Faria. (RL)Os proprietários da FarmaLupa posam com os filhos





Academia LaFit estreia 
no Frutos de Indaiá

Trabalhando sobre os 
pilares da eficiência, 
tecnologia, exclusi-

vidade e resultados reais, a 
LaFit, que está em Indaia-
tuba desde dezembro de 
2020, é a pioneira na área 
de exercícios realizados com 
eletroestimulação muscular 

Primeira academia de eletroestimu-
lação muscular de Indaiatuba, em-
presa será destaque na premiação
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e fará a sua estreia no Troféu 
Frutos de Indaiá deste ano.

A empresa é uma das 
escolhidas para ser home-
nageada na premiação por 
sua atuação. 

A eletroestimulação uti-
liza a tecnologia XBody, 
certificada pela Anvisa e 
pela FDA — agência federal 
do Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos Esta-

dos Unidos. Essa tecnologia 
permite treinos a pessoas de 
qualquer idade, realizados 
em apenas 20 minutos, mas 
que equivalem a 1h30 do 
treino convencional.

“O principal objetivo 
da La Fit é trazer a qua-
lidade de vida para quem 
tem o tempo de seu dia 
limitado”, ressalta a pro-
prietária, Laisla Sanchez, 
que também destaca que a 
tecnologia otimiza o tem-
po de seus clientes, con-
tribuindo com excelentes 
resultados. Ela afirma que 
seus principais clientes são 

Giovanna Meyer, Sheila Moraes e Laisla Sanchez, da equipe LaFit

HELLICA MIRANDA
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Troféu inspirou criação do Dia do Empresário de Sucesso
Reconhecido por sua ex-

celência em 2019 com a lei 
7.200/2019 pela Câmara de 
Vereadores de Indaiatuba, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
influenciou a criação do Dia 
de Homenagem aos Empre-
sários de Sucesso, incluído 
no calendário oficial do 
município e comemorado 

anualmente em 9 de no-
vembro.

Homenageando em-
preendedores e empresas 
que atuam em Indaiatuba, 
criando empregos e ge-
rando renda, bem como 
construindo uma relação de 
sucesso com a comunidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá se 

consolidou como a maior 
premiação do gênero de 
Indaiatuba e região.

A simbologia do tro-
féu está expressa na re-
presentação de uma folha 
de palmeira (“Indaiá” em 
tupi-guarani), árvore que 
significa força, resistência e 
vitória, celebrando o suces-

so, que é, de acordo com o 
diretor geral do Grupo Mais 
Expressão, Alan di Santi, 
o principal significado da 
premiação.

O evento, que já recebeu 
grandes nomes da música 
brasileira como o grupo 
Roupa Nova e a cantora 
Elba Ramalho, terá, neste 

ano, a trilha sonora da du-
pla Marcos & Belutti, que 
tem 14 anos de história e já 
emplacou hits como “Tudo 
Indica”, em parceria com 
Jorge & Mateus, “Quem 
Quer Superar”, com Israel & 
Rodolffo, e o clássico “Do-
mingo de Manhã”. (HM).

médicos e empresários da 
cidade, que fazem os trei-
nos de apenas 20 minutos 
em somente duas vezes por 
semana”.

A preocupação com o 
tempo gasto para se exer-
citar é uma das principais 
para quem faz academia, 
ainda mais na vida corrida. 



Projeto de combate à dengue iniciado 
em Indaiatuba chega a São Paulo

Solução eliminou 96% dos mosquitos transmissor

Doação itinerante garante 
sangue a 416 pessoas

A Oxitec, britânica líder 
em soluções bioló-
gicas no controle de 

pragas, responsável pelo 
projeto Aedes do Bem!TM, 
desenvolvido em Indaiatuba 
desde 2018, vai levar a pro-
posta para o maior terminal 
rodoviário da América La-
tina, o Tietê, que recebe 
diariamente cerca de 90 mil 
passageiros.

O entendimento foi fir-
mado entre a empresa e a 
Socicam, líder no segmento 
de infraestrutura de mobili-
dade no Brasil, na manhã da 
quarta-feira (16). A Socicam 
escolheu a solução para pro-
teger os usuários do terminal 
e pode estendê-la para outros 
terminais que administra.

O Aedes do Bem!TM 
consiste na produção de 
mosquitos machos autoli-
mitantes para controlar a 
reprodução. Os machos não 
picam e não transmitem den-

Empresa responsável pela proposta leva a iniciativa para o maior terminal da América Latina
gue, zika vírus, chikungunya 
e febre amarela. Quando cru-
zam com as fêmeas, que são 
as que picam, eles as matam.

A solução foi encontrada 
após dez anos de pesquisas 
da empresa consolidadas em 
Indaiatuba. O projeto-piloto 
entre a Oxitec e a Prefeitura 
entre 2018 e 2021 resultou na 
eliminação de 96% dos mos-
quitos. A Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança 
aprovou os resultados em 
2020.

“A implantação da nossa 
solução Aedes do Bem™ em 
áreas altamente urbanizadas, 
como o Terminal do Tietê, 
beneficiará milhares de pes-
soas diariamente enquanto se 
deslocam  no seu dia a dia”, 
declarou Natalia Verza Fer-
reira, diretora geral da Oxitec 
no Brasil.

A capital paulista já re-
gistrou 428 casos de doenças 
transmitidas pelo Aedes Ae-
gypti em 2022

De acordo com levanta-
mento do Boletim Arbovi-
roses da Secretaria de Saúde 

Com a solução Aedes 
do Bem!TM, a Oxitec con-
seguiu eliminar 96% dos 
mosquitos Aedes aegypti 
em Indaiatuba. O projeto-pi-
loto foi realizado entre 2018 
e 2021 e culminou com o 
início da venda do produto 
em novembro de 2021. 

“Foi a primeira vez no 
mundo que a população 
pode contar com forma 
segura, sem químicos, de 
controle do transmissor da 

Em parceria com a Uni-
versidade de Campinas 
(Unicamp), com Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de 
Campinas e a Fundação 
Indaiatubana de Educação 
e Cultura, iniciativa da 
startup SAS Brasil, patro-
cinada pela Drogaria São 
Paulo e pela Roche Brasil, 
levou às ruas de Indaiatuba 
na semana passada o He-
mocentro Itinerante, que 
objetivou auxiliar os hemo-
centros na coleta de sangue 
e incentivar a doação. 

Em Indaiatuba, a ini-
ciativa conseguiu 104 do-
adores, com um total de 
60 litros de sangue. Esse 
volume beneficiará 416 
pessoas. A proposta já 
tinha passado pela região 
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de São Paulo, até o dia 8 de 
março já haviam sido re-
gistrados oficialmente 410 
casos de dengue no muni-
cípio, além de outros 18 de 
chikungunya. 

Não foram registrados, 
até a data divulgada, casos 
de zika vírus e febre amarela.

Em 2021, as infecções to-
tais que foram causadas pelo 
mosquito Aedes Aegypti to-
talizaram 7.578 casos oficiais 
registrados.

dengue, zika vírus, febre 
amarela e chikungunya”, 
disse Natália Ferreira, dire-
tora geral da Oxitec.

Como os resultados ob-
tidos com a experiência 
piloto desenvolvida em 
Indaiatuba foram tão bons, 
a empresa decidiu ampliar 
o projeto-piloto por mais 
dois anos, começando em 
setembro de 2021 e indo 
até 2023.

Em Indaiatuba, mais de 

Técnicos manipulam solução Aedes do Bem! TM para Terminal Tietê

metropolitana de São Pau-
lo em 2020 e por cidades 
do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Goiás e Distrito 
Federal em 2021.

No total, a iniciativa já 
havia coletado cerca de 143 
litros de sangue para doa-
ção em 2022, com 1.200 
pessoas potencialmente 
beneficiadas.

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que menos 
de 2% da população brasi-
leira é doadora regular de 
sangue, número bem menor 
do que o recomendado pela 
Organização Mundial de 
Saúde, que é de no mínimo 
5%. O cenário da pandemia 
contribuiu para diminuir 
significativamente o núme-
ro de doadores. (HM)

130 mil mosquitos Aedes 
do Bem!TM foram soltos 
por meio do projeto.

A nova programação 
cobre 400 hectares da área 
urbana de Indaiatuba e in-
clui os bairros Morada do 
Sol, Jd Teotônio Vilela, Jd 
São Conrado, Jd Juscelino 
Kubitscheck, Vila Pires da 
Cunha, Parque das Nações, 
Jd Regina, Jd do Valle, Jd 
Alice e Jd Tancredo Neves. 
(HM).

Carreta da iniciativa da startup SAS Brasil do Hemocentro Itinerante

RENATA VERONEZ/ SAS BRASIL



Troca de técnico faz aproveitamento 
do Primavera triplicar na Série A2

Vivendo uma grande 
fase na Série A2 do 
Paulista e chegando 

vivo na disputa por uma 
vaga para a próxima fase, 
o Primavera vai deixando o 
início complicado que teve 
na competição para trás. 
Seja por falta de sorte em 
alguns jogos, seja por uma 
dificuldade inicial de manter 
o desempenho na etapa final, 
as diferenças ficam nítidas 
ao comparar a porcentagem 
de aproveitamento que cada 
técnico conquistou.

Para a estreia deste ano, 
o Fantasma manteve toda 
a comissão técnica do ano 
passado sob o comando de 
Ademir Fensan, que conse-
guiu levar o time de volta à 
disputa da divisão de acesso 
após 34 anos e conquistou o 
vice-campeonato da A3. Os 

Após entrada de Wilson Júnior desempenho superou 62% e Fantasma subiu na classificação

resultados em 2022, no en-
tanto, não vieram. Nas seis 
primeiras partidas o clube 
não venceu nenhuma, em-
patou quatro e perdeu duas, 
um aproveitamento de 22,2 
% dos pontos possíveis.

Equipe depende só de si agora 
O sonho de disputar a pri-

meira divisão do Paulista 
continua vivo nas alamedas 
do Gigante da Vila Industrial. 
Para conseguir o acesso, que 
seria um feito inédito, o clube 
precisa antes avançar para a 
próxima fase do campeonato. 
Para que isso aconteça sem 
depender de outro resultado 
basta uma vitória simples con-
tra o XV de Piracicaba, neste 
sábado (19), às 15h, jogando 
fora de casa. 

Em caso de empate, o Fan-
tasma torce para que duas das 
três condições a seguir aconte-
çam: o Velo Clube perder para 
o São Bento em Sorocaba; o 
Lemense não vencer o Linense 
em Leme; o São Caetano não 
vencer o Juventus em São 
Caetano. Mesmo perdendo, 
ainda há esperanças, para isso: 
O Lemense precisa perder 
para o Linense; São Caetano 

SANDRO RODRIGUES/PRIMAVERA
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No dia 14 de fevereiro, 
após o empate em 1-1 con-
tra o Lemense, a direção do 
clube resolveu mudar. Saiu 
Fesan, entrou Wilson Júnior. 
Com o novo técnico a equipe 
de Indaiatuba aumentou ex-

Memórias do E.C. Primavera

Relembrar o passado nunca é demais. E, nesta semana, o “Memórias” traz uma das formações do Primavera em seu 
retorno ao futebol profissional. O ano foi 1976, quando o time disputou a Segunda Divisão do Campeonato Paulista 
(terceiro nível estadual daquele período). Na ocasião, a equipe de Indaiatuba disputou 19 jogos, sendo 7 vitorias, 6 
empates e 6 derrotas, além de mais 1 vitória por W.O. O Primavera fechou a primeira fase em terceiro lugar de seu 
grupo, campanha que não garantiu a classificação para a fase seguinte.

Os técnicos Ademir Fensan e Wilson Júnior, desempenhos opostos

LUCAS MANTOVANI
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pressivamente o seu desem-
penho. Em 8 jogos, o time 
conseguiu quatro vitórias, 
tendo ainda três empates e 
apenas uma derrota. O apro-
veitamento neste recorte é 
de 62,5%, quase três vezes 

melhor. Após a derrota na 
estreia para o Rio Claro por 
1-0, o Primavera chegou a 
7 partidas sem perder, con-
quistando quatro vitórias se-
guidas em casa e empatando 
o restante das partidas.

e Juventus precisam empatar; 
a Portuguesa Santista não 
vencer a Portuguesa.   

Com tantas contas em 
mente, o técnico Wilson Ju-
nior aposta na vitória. “Vamos 
atrás dos três pontos para não 
depender de ninguém. Não 
existe essa de entrar pensando 
no empate, sempre que vamos 
disputar, entramos para con-
quistar os três pontos”, disse 
o técnico. 

Todas as partidas válidas 
pela 15ª rodada do Paulista 
A2 serão disputadas às 15h. 
O Primavera faz a sua partida 
derradeira na primeira fase no 
estádio Barão da Serra Negra, 
mais conhecido como Barão. O 
XV de Piracicaba atualmente 
ocupa a 3ª posição do torneio, 
com 26 pontos conquistados. 
Nos últimos cinco jogos, o 
Nhô Quim ganhou 4 partidas 
e empatou uma.  (LM)

Jogos:......................................06
 
Vitórias:..................................00

Empates:.................................04

Derrotas:.................................02

Aproveitamento:...............22,2%

Jogos:......................................08
 
Vitórias:..................................04

Empates:.................................03

Derrotas:.................................01

Aproveitamento:...............62,5%

Fonte: Mais Expressão 

Ademir Fesan

Wilson Junior
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Amador tem quatro partidas domingo 

Quatro confrontos 
marcam o início da 
segunda rodada da 

14ª Copa Vila Avaí/Secom 
2022, no domingo (20), a 
partir das 8h, no minicampo 
do bairro Vila Avaí.

O primeiro coloca frente 
a frente as equipes do Galáti-
cos e Amigos do Cachorrão. 
Na sequência, às 9h, entram 
em campo Kinder Máster-
consig x NBF. As 10h, é a 
vez do duelo entre Samuka 
Lanches x Mastiga Samba/
XII de Junho. A partida de 
encerramento da rodada 
será entre Tancredo Neves 
e Cesar Calhas, às 11h.

Rodada 
Muitos gols aconteceram 

na sequência de jogos da 
primeira rodada do campe-
onato, organizada pela Liga 
Regional Desportiva In-
daiatubana (Lidi). Ao total, 
foram dezesseis gols – uma 
média de quatro por partida 
– marcando também a cele-
bração dos 68 anos da Lidi.

O destaque da rodada 
ficou por conta do time 
da Vila Avaí, que estreou 
com vitória sobre Os Ami-
gos LME (Lauro Bueno/
Manchester/Estrela Real). 
Apesar do confronto duro, 
a equipe da Vila Avaí abriu 
o marcador logo na etapa 
inicial, com Jean Mendes.

O LME não ficou atrás 
e deu trabalho, mas, apesar 
das tentativas, quem marcou 
novamente foi a Vila, com 
gol de Ary, que aumentou a 

Duelos que vão abrir a segunda ro-
dada da 14ª Copa Vila Avaí/Secom 
2022 ocorrem a partir das 8h, no 
minicampo do bairro

MANOEL MESSIAS/COMUNICAÇÃO DA LIDI
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O atleta Kelvin Teles, que con-
sidera a conquista do título uma 
experiência de dar frio na barriga

Eltinho (à dir.), da Vila Avaí, em um lance da partida contra o Lauro Bueno/Manchester/Estrela Real

LUCAS MANTOVANI
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Atleta de Indaiatuba se torna campeão brasileiro de luta de braço
Kelvin Teles, de Indaia-

tuba, foi campeão brasileiro 
sub-21 de luta de braço. 
Interesse pelo esporte veio 
através de um primo do atleta 
que competia e o convidou 
para assistir. 

A luta de braço, popular-
mente conhecida como Braço 
de Ferro ou Queda de Braço, 
é uma atividade esportiva em 
que dois competidores, com 
um dos cotovelos apoiados 
sobre a superfície horizon-
tal, enlaçam as mãos ou os 
punhos e cada um, aplicando 
força muscular, tenta fazer o 
adversário desdobrar o braço. 
Deve haver árbitros para o 
alinhamento dos punhos, que 
indicará o início da partida e 
avaliando para que não haja 
faltas, não havendo limite de 
tempo para cada luta. Vence 
o mais forte.

Desde que começou a 
treinar, só aconteceu um 

campeonato federado no qual 
Kevin Teles foi consagrado 
campeão em sua categoria. 
O 42° Campeonato Brasileiro 
aconteceu em Capivari, no 
final do ano de 2021, onde 
Kelvin venceu a categoria 
sub- 21 acima dos 90 kg.

Desde pequeno
O atleta de 20 anos conta 

que desde pequeno ele e seus 
primos sempre gostaram 
de medir forças, mas nunca 
imaginou que um dia enca-
raria como um esporte sério. 
O interesse veio através de 
um primo que começou a 
praticar o esporte e depois 
de alguns meses participou 
de sua primeira competição, 
onde o atleta foi chamado 
para assistir. “Ao ver aque-
la adrenalina e dedicação 
dos atletas presentes, decidi 
tentar praticar o esporte.”, 
comenta Kelvin.

vantagem no placar. O time 
do bairro Lauro Bueno até 
buscou uma recuperação, 
diminuindo o placar com 
Luiz Guilherme.

O mesmo Luiz Guilher-

me passou de herói a vilão 
no jogo. Em um chute des-
pretensioso de Ary, o joga-
dor do LME desviou a bola 
para o próprio gol, fechando 
o placar em Vila Avaí 3 x 

1 LME. Outros três duelos 
marcaram a rodada: Otro 
Skema 3 x 1 Zanotti, Ami-
gos do Toco 3 x 0 Noroeste 
e Sport 2 x 3 Exquenta Sol 
Jóias.

“O campeonato de que 
participei foi o maior da Fe-
deração Brasileira em relação 
ao número de atletas até o 
presente momento, tinham 
atletas excelentes, desde 
os relativamente novos no 
esporte, como eu, até atletas 
com muitos anos de experi-
ência, vindo de todo o país.”, 
conta o atleta.

Treinos
De acordo com Kelvin 

Teles, os treinos realizados 
para os campeonatos incluem 
exercícios comuns para for-
talecimento da musculatura 
e alguns treinos específicos 
focados no esporte (algumas 
adaptações de exercícios 
comuns). Para Kelvin, os 
melhores treinos são os de 
mesa, que consistem em es-
colher um parceiro e executar 
diferentes tipos de funda-
mentos ou até mesmo lutas 

completas.
“Me preparo através de 

treinos bem planejados, 
assisto a muitas lutas de 
atletas com diferentes téc-
nicas, no intuito de absor-
ver conhecimento sobre o 
esporte, aumentando meu 
repertório de movimentos 
na hora da luta.”, explica 
Kelvin.

Experiência
Kelvin Teles conta 

sobre sua experiência ao 
participar de seu primeiro 
campeonato, “Foi uma 
experiência sensacional 
para mim, desde aquele 
friozinho na barriga antes 
do início do campeonato 
até aquela sensação de 
dever cumprido depois da 
entrega das medalhas”. 
(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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30º Maio Musical está 
com edital aberto

A Secretaria de Cultu-
ra da Prefeitura de 
Indaiatuba lançou, 

na quinta-feira (10),  o edi-
tal de credenciamento de 
projetos para o 30º Maio 
Musical, especial anual que 
tem como objetivo valorizar 
a produção artística do mu-
nicípio, além de incentivar a 
sustentabilidade de artistas 
locais e garantir o acesso à 
vida cultural indaiatubana. 

Com o edital, 12 projetos 
serão selecionados para a 
composição da programação 

oficial, entre as categorias 
Solo, Duo, Trio, Quarteto e 
Banda. Para as últimas três 
modalidades, é preciso com-
provar que ao menos 50% 
dos integrantes residam em 
Indaiatuba. 

No formulário das ins-
crições são solicitadas in-
formações, como currículo 
artístico, título do projeto, 
duração aproximada do es-
petáculo (em minutos) e 
um vídeo gravado em modo 
paisagem, com mínimo de 
6 minutos e máximo de 10, 
que servirá como prévia da 
apresentação.

Os inscritos deverão sub-

meter também o repertório 
da sua apresentação em ar-
quivo PDF, em que deverão 
constar os títulos apresenta-
dos e seus compositores.

Processo selecionará 12 trabalhos para a programação
ELIANDRO FIGUEIRA – SCS/PMI

Uma das apresentações que já compuseram o Festival Maio Musical , que reúne principais nomes da cultura local

As inscrições vão até o dia 11 
de abril, através do site www.
indaiatuba.sp.gov.br/cultura/
concursos/maio-musical/. Mais 
informações podem ser obtidas 
diretamente com a Secretaria 
de Cultura da Prefeitura de 
Indaiatuba, à Rua das Prima-
veras, 210, Jardim Pompeia, 
pelo telefone (19) 3875-6144 
ou e-mail cultura@indaiatuba.
sp.gov.br.

SERVIÇO

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

HORÓSCOPO

De 18 de Março a 24 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.

Seleção ficará a cargo de uma comissão escolhida
Uma comissão indicada 

pela Secretaria de Cultura da 
Prefeitura de Indaiatuba se-
lecionará os projetos a partir 
de critérios específicos com 
avaliações de 0 a 5 pontos, 
que, somados, constituirão a 

nota final do projeto. 
Os critérios a serem ana-

lisados serão: qualidade 
artística e cultural, impacto 
cultural para o município, 
factibilidade, técnica e ori-
ginalidade.

Os cachês serão de R$ 
750 para categoria Solo, R$ 
1.500 para Duo, R$ 2.250 
para Trio, R$ 3.500 para 
Quarteto e R$ 3.750 para 
Banda (mais de quatro inte-
grantes). (HM) POR: ALEX COSTA GUIMARÃES



Pamella da Job Line recebendo um lindo arranjo da 
Floricultura Recanto das Flores, carinho do Jornal Mais 
Expressão.

Alunos do 6º Ano C Unidade I junto ao professor 
Renato fazendo Estudo do Meio no Parque Ecológico.

Professora Talita e os alunos Bianca, Miguel, Arthur e 
Helena do 3º Ano A Unidade I realizando a atividade 
do minhocário.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

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

Rafael nosso cliente proprietário da Criare Móveis 
Planejados, recebendo um delicioso Bolo da Madre, mimo 
do Jornal Mais Expressão. Seja bem-vindo!

A Linda Melissa com seu tutor Genaro, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Quem aniversaria no domingo dia 20 é o nosso prefeito 
Nilson Gaspar. O Jornal Mais Expressão deseja parabéns 
e muitas felicidades sempre. Que Deus o abençoe e que 
permaneça trilhando seus caminhos para continuar, de 
maneira ímpar, pensando sempre no progresso da cidade 
e bem-estar da população, como sempre fez até nos dias 
de hoje. Parabéns!

Nosso cliente Vitor da Kanemoto recebendo um Bolo da 
Madre carinho do Jornal Mais Expressão.

Alunos Lauren, Mateus e Giovanna da 3ª Série A EM 
Unidade II realizando a atividade de Hidrocarboneto 
da matéria de Química.

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



E quem recebeu um carinho do Mais Expressão, um 
delicioso bolo da Madre esta semana foi o Fabiano do 
Armazém Natural

A23A23SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022

No dia 05 de março foi aniversário da Aline Cavalcanti 
esposa do nosso cliente e amigo Edson Jr., proprietários 
da Dicasa Móveis. Seu esposo e nós do Mais Expressão 
Desejamos muitas felicidades!

Parabéns ao Corretor Márcio Lima da Z10 Imóveis, 
por mais um negócio fechado, com a cliente Miriam 
Poltronieri!

Rosa Corretora,Vanessa Auxiliar administrativo e  Simone Recepcionista da Rosa Brolo Corretora de imóveis!

Tatiane Félix e Jeferson Cassali da Hidracon Manutenção 
Hidráulica, curtindo férias em Rio Quente em Goiás!

Marcia Vasques e Ilária do Yázigi Indaiatuba, no Café da Manhã em homenagem ao dia Internacional da Mulher no 
Indaiatuba Clube!

Cleide e Vilma do Recanto das Flores, receberam um 
carinho do Mais Expressão, um delicioso Bolo da Madre!
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Negócios && Classificados
Nº 989 |  | 

CA09958 - Casa Condomínio Mantova Indaiatuba/SP - AT. 
208m2 AC.137m2 - 03 Dormitórios (sendo 01 suíte), sala 
de estar, sala de jantar sala de jantar e estar com pé direito 
alto, integrada com cozinha, lavabo, área gourmet, entrada 
lateral independente com acesso à área gourmet, casa com 
acabamento em porcelanato. Preparada para ar condicionado, 
aquecedor solar, Condomínio com área de lazer completa, 
piscina, churrasqueira, playground, academia, salão de festas. 
Ótima localização. R$ 960.000,00. CORRETORA JUDITE – 
CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290

CA09927 - JARDIM DO VALLE II -  CASA TÉRREA RESI-
DENCIAL - EM EXCELENTE BAIRRO - AT 125 m² - AC 113 
m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte ,  cozinha estilo americano 
com planejados , WC Social,  garagem com 02 vagas cober-
tas.   Área gourmet com planejados no pavimento superior : 
churrasqueira,  WC, lavanderia. Ótima  localização,  próximo a 
uma das principais avenidas com acesso ao Distrito Industrial, 
supermercados, farmácias. R$ 400.000,00. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

AP05400 - WINDS - AU 103 m² - Excelente apartamento com vista 
para o parque ecológico novo com 03 dormitórios sendo 01 suíte 
todos com armários e ar condicionado (marca Fujitsu), roupeiro, 
lavabo, sala ampla 02 ambientes com ar condicionado, varanda 
gourmet, cozinha planejada com cooktop,  lavanderia planejada, 
aquecedor à gás, garagem para 02 autos tamanho G. Condomínio 
com área de lazer completa!!!R$ 915.000,00. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CH01855 - AT 5000 m²  AC 586 m²  - CHÁCARA A VENDA 
- MOSTEIRO DE ITAICI - Casa principal possui 5 dormitórios 
sendo duas suítes, máster com banheira dupla, closet e varanda, 
salas de estar, jantar, jogos e lareira, cozinha e área de serviço, 
banheiro social e lavabo. Segunda casa para hóspede com quar-
to, sala, cozinha e banheiro, área de serviço e oficina.  Piscina, 
campo futebol gramado e pista skate , horta, garagem para 8 
carros sendo 4 vagas coberta. Venda: R$ 2.200.000,00. COR-
RETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291

CA09948 -  Linda casa térrea , Venda, Condomínio Vila Ytu, 
AT.150m², AC.105m², 3 dormitórios sendo 1 suíte master com 
planejado, todas as janelas dos quartos com portas balcão,  co-
zinha planejada, área gourmet com coifa búfalo e churrasqueira 
moderna, sala de estar e jantar integradas, com pé direito alto, 
lustre, sanca com led na sala e corredor, fechadura eletrônica 
na porta principal, quartos e salas preparadas para ar condi-
cionado, fino acabamento, pinturas com proteção vedapren, 
lavanderia coberta e com armário. Área de lazer completa, 
com piscina, salão de festas, academia, quadra poliesportiva, 
playground. R$ 850.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09953 - AT  337 m² - AC 210 m² - CASA NOVA ALTO PADRÃO 
A VENDA - MARIA JOSÉ - 3 suítes, sala integrada com área 
gourmet, cozinha, lavabo, área de serviço, 01 escritório, piscina, 2 
vagas de carros coberta. Sistema solar incluso. Condomínio com 
Piscina adulto e infantil, salão de festas, campo gramado, quadra de 
tênis, churrasqueira, parque infantil e 2 portarias. R$ 1.802.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291

(sendo 01 suíte), WC Social, Sala 02 Ambientes 
Com Sacada, Cozinha, Lavanderia, 2 Vagas Co-
bertas. Condomínio com Salão de Festas e Play-
ground. Localização Excelente -  Próximo ao cen-
tro esportivo, supermercado, farmácia, faculdade, 
colégios. R$ 530.000,00. CORRETORA CÍNTIA 
– CRECI: 129578 – TEL: (19) 99907-6516.

CA09970 -  CASA RESIDENCIAL ASSOBRADA-
DA -  JARDIM CALIFÓRNIA -  1 IMÓVEL SUB-
DIVIDIDO EM  2 CASAS  : AT 200 m² - AC 218 
m² . CASA 1 : 01 dormitório, ampla sala, cozinha, 
01 WC social, lavanderia, 01 garagem coberta.  
CASA 2 : 02 dormitórios, sala,  ampla copa co-
zinha, 01 WC social,  01 garagem coberta. Am-
pla  área gourmet que ocupa todo  pavimento su-
perior, com churrasqueira, pia, área coberta. R$ 
350.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO 
COM ACABAMENTO SOFISTICADO EM EX-
CELENTE CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA - PANORAMA RESIDENCE - 04 
suítes (01 master com closet), 05 WC social, sala 
ampla com living e pé direito alto, sala de jantar, 
cozinha americana com fechamento de ambien-
te (com ilha e planejada), espaço gourmet com 
churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, pai-
sagismo tropical. Aquecimento solar, acabamento 
alto padrão com iluminação em LED, ambientes 
com planejados e climatizados, persianas elé-
tricas. Condomínio com área de lazer, salão de 
festas, playground, churrasqueira, academia, por-

taria 24 horas. R$ 1.600.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 
98180-1624

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 cober-
ta. Imóvel em excelente localização, próximo 
a comércios e em principais vias de acesso a 
zona central da cidade. R$ 320.000,00. COR-
RETOR 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. COR-
RETOR 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 am-
pla. Piso inferior: Sala ampla, elevador, lavabo, 
cozinha planejada, lavanderia planejada e uma 
suíte de empregada. Garagem para 5 autos co-
berta, amplo quintal com paisagismo, piscina, 
área gourmet com forno de pizza, churrasquei-
ra e banheiro, canil e 1 dormitório e 1 quarto de 
depósito. R$ 1.500.000,00. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 
99293-1797.

AP05017 - OPORTUNIDADE RESIDENCIAL 
COCAIS l - AU 44m², 02 Dormitórios, Sala 02 
Ambientes (estar e jantar), Cozinha Planejada, 
WC Social, Lavanderia, Garagem coberta. R$ 
180.000,00. CORRETORA CÍNTIA – CRECI: 
129578 – TEL: (19) 99907-6516.

AP05454 Apartamento para Venda, Edíficio 
Guarapari, AU.65m², 2 dormitórios, wc, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia. Re-
gião Central, próximo à supermercados, pada-
rias, escolas, farmácias . R$ 290.000,00. COR-
RETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 
- TEL: (19) 99293-1797.

AP05458 - AU 58 m² -APARTAMENTO A VEN-
DA - PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios 
sendo 1 suíte com sacada, sala dois ambien-
tes com varanda, cozinha e área de serviço, 
banheiro social. Armários na cozinha. 01 vaga 
coberta. R$ 320.000,00. CORRETOR EMER-
SON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291

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

AP05449 - JARDIM SANTA RITA - RESIDEN-
CIAL ALTA VISTA - AU. 102m²  - 03 Dormitórios 

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. 
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e 
garagem para 3 carros. Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.                                                                                        

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, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CCA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros plane-
jados, lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem 
para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m² 
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL - 575 m². Aceita permuta com carro até 
R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM.                                                                                                                                            
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento.                                                                                                                         
TE13 - VILA FURLAN - R$480 MIL – 330 m².                                                                                            
TE16 – COND. GRANS RESERVE - VILA RUBENS - R$308 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 
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 
2 banheiros, dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil 
ou apartamento. Obs: O imóvel está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA 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. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 - 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem
 

APARTAMENTOS

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

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

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

6 ref site 8052- Apartamento Chácara Areal  - 2 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.500,00  + 
IPTU

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

7 Ref site 31886- Casa no Jardim  Vila Lopes  - 2 dorm, 2 
banheiros, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 690.000,00

8 ref site 31891 - Casa Residencial Viena - 3 dorm , 3 banhei-
ros, sala, coz, área de serviço, área gourmet e garagem R$ 
1.280.000,00

4 ref site 31852- Apartamento  Jardim Primavera - 3 dorm, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.700,00 + Cond + 
IPTU

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

2 ref site 7637- Casa  Vila Vitória - 2 dorm , sala , coz , banheiro 
e garagem R$ 1.650,00 + IPTU

10 ref site 31840- Terreno  Jardim Bom Retiro  - Lote de 
1.040,00 m² - R$ 520.000,00

11 ref site 31885 - Apartamento  Pau Preto - 3 dorm, 2suites, 
coz, sala, banheiro social, área de serviço e garagem - R$ 
570.000,00

12 ref site 31697 - Apartamento Jardim Juliana - 3 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 295.000,00 +Cond + IPTU

9 ref site 25324 - Terreno Jardim das Maritacas - Lote de 
210,00 m² residencial R$ 404.593,00

1 ref site 576- Casa  Jardim Brasil- 2 dorm , sala, coz, banhei-
ro, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se,02 ca-
sas na Cidade de 
Bueno Brandão 
MG. Casas cons-
truidas no mesmo 
lote AT 197m2, de 
frente pra Rua prin-
cipal,centro da ci-
dade. Casa 1 :com 
AC 100m2 com 3 
quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: 
R$ 600.000,00. 
Tratar com Car-
l o s / S a n d r a . 
Fone:(019)9711-
98369.(019)9948-
75089.
V e n d o / T r o 
c o -Já Locado 
por: R$4.000,00 
- Prédio residen-
cial próximo ao 
Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 
4 imoveis indepen-
dentes, Terreno 
250m², contruído 
230m².Ótimo local. 
Valor R$830 mil. 
Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Vende-se casa 
no Jardim Campo 
Bonito: em Indaia-
tuba ou troca por 
sobrado emcondo-
mínio e volta adife-
rença. Casa com 2 
dormitórios sendo  
uma suíte, sala, 
cozinha com ar-
mários embutidos 
e fogão, WC social, 
lavanderia coberta, 
quintal com área 
gourmet com chur-
rasqueira e banhei-
ro, garagem cober-
ta para dois carros, 
portão eletrônico 
e está no valorde 
350 mil. Contato 
(19)99762-7708
Vendo casa no 
Parque das Fru-
tas: - Troco por 
chácara ou casa 
maior - Casa com 3 
dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
6x25 150m², área 
construída 133m², 
valor R$ 600 mil ou 
troco por casa ou 
chácara no valor 
R$ 250 mil Telefo-
ne: (19) 3816-8112
Vendo casa: Con-
domínio Parque 
dos Guarantãs. AT 
135 m2. AC 127 
m2. 3 Q sendo 1 
suíte, todos com ar-
mários embutidos. 
Ar-condicionados. 
Cozinha planeja-

s imples e toda 
cercada. Contato 
(19)99762-7708.
Venda de sítio 
de um alqueire 
e meio: Plano, 
bastante água, 
cerca nova, três 
casas, um grande 
galpão, valor de 
420 mil e aceita 
proposta eparce-
lamento. Contato 
(19)99762- 7708
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encos-
tado na pista – com 
poço – apenas: 
R$65.000,00 acei-
ta R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 ou 
20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcan-
jo SP – 4.500m² 
casa de 02 dor-
mitórios diversas 
árvores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz, a 
12km do centro. 
R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
ace i ta  lo te  em 
I n d a i a t u b a 
19.9.9762-7997 

 
Vendo terreno 
Jardim Casa Blan-
ca: 152 metros 40 
mim de entrada 
e transfiro a dívi-
da liberação para 
construção início 
de 2022 já possui 
escritura 40 mil de 
entrada já liberado 
para construção  
11947500789 Fer-
nando
Vendo terreno 
condomínio resi-
dencial London 
Park: Com 300m² 
ótima topografia. 
Doc ok c/ escritu-
ra,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 
19 3875-2860
Vende-se terreno 
no residencial lí-
rios do vale em 
cardeal: Área total 
de 175 metros, ex-
celente localização 
e geografia, próxi-
mo a área de lazer, 
que vai ter lago, 
Beach Tênis, pista 

Apto 3 dorms: 
sendo 2 suites e 
garagem. Apenas 
5 min a pé do  Pq 
Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. 
Dir.  c/  prop. F. 
99268-4672
Vendo ap ED. Pic-
tor: Armários em 
todo o apartamen-
to, 2 quartos sendo 
1 suíte, 2 banhei-
ros. R Bernadino 
de Campos n 820 
ap 61 Frente, Tra-
tar na Imobiliária 
Genari, Duvidas 
com proprietário e 
aberto a negocia-
ção contato (11) 
99373-4775
JD. Colibris: con-
domínio vitória ré-
gia-02 dormitórios 
com vaga de gara-
gem todo reforma-
do - por apenas: 
R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com 
vaga  de  ga ra -
gem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na cida-
de nova - R$ 800 
mil - (19) 98254-
7703 creci 74.092
Apartamento com 
3 dorms no bairro 
chácara do trevo 
- R$370 mil - (19) 
98254-7703 creci 
74.092 

 
Apartamento lo-
cação Roccapo-
rena: 2 dorm. co-
zinha,  wc, área de 
serviço, 01 vaga 
de garagem. Loca-
ção com intenção 
de compra. Valor 
da  locação R$ 
1.000,00 + cond. 
+ IPTU 19 98346-
2299
Alugo apartamen-
to na Praia Gran-
de: para finais de 
semana e tempora-
da Vila Guilhermi-
na a 50m da praia 
Fatima (19) 99564-
4054

 
Vende-se fazenda 
de 75 alqueires 
em Piracicaba: 
Fazenda forma-
da em pasto, com 
cocheira, 2 tan-
ques, um córrego 
limpo, energia ao 
lado, uma casa 

da, área goumert 
coberta, garagem 
idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
Jardim Montreal: 
Excelente sobrado 
com AC168m2 – 
AT150, 3 suítes (2 
suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), 
sala, cozinha ame-
ricana com cook-
top, fogão, forno, 
aquecimento solar, 
ar condicionado, 
porcelanatos es-
peciais, granitos, 
tetos trabalhados, 
esquadr ias  em 
alumínio, muitas 
tomadas e muita 
iluminação ampla e 
bela escada mais, 
garagem coberta e 
jardim. R$1.170mil 
estuda financia-
mento. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 19-
9.97519921- creci 
65362.
Jardim Montreal: 
Térrea novíssima, 
excelente, 3 dormi-
tório sendo 1 suíte, 
2 vagas e demais 
d e p e n d ê n c i a s 
R$770mil estuda 
financiamento. 19-
9.97519921 - creci 
65362. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 
Jardim Montreal: 
Excelente sobrado 
com AC142m2 – 
AT150, 3 suítes, 
uma máster, la-
vabo, despensa, 
área gourmet, cozi-
nha conceito aber-
to, sala de estar e 
jantar. Escada de 
madeira angelim 
com mármore tra-
vertino e demais 
instalações. R$1.
050mil estuda fi-
nanciamento. 19-
9.97519921 - creci 
65362. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer.
Vendo Casa: de 
esquina R. Jamai-
ca com a 11 de 
junho, terreno com 
249m²  3 dom. sen-
do 2 suites, gara-
gem coberta para 
6 carros e 2 portão 
eletronico, R$ 980 
mil, Contato: 19 
98174-5270
JD. Nair Maria: em 
salto sp.  01 dormi-
tório-sala, cozinha 
02 wc garagem 
e quintal em lote 
de 180m² apenas: 
R$175.000,00 con-
tato: 19.9.9762-
7997 corra!

JD. California ao, 
lado do super-
mercado cato: 
bancos, boulevard 
etc.na Av Paula 
Leite lote de 150m², 
sendo 02 dormi-
tórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc 
, lavanderia com 
grande área de 
terreno l ivre na 
frente com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 (só 
o lote vale este va-
lor) f= 19.9.9762-
7997! corra!!!!
Cecap 1:  próximo 
ao boulevar em 
lote de 180m² sen-
do 04 cômodos na 
frente com gara-
gem e 02 cômodos 
nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol 
rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 
x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
P q  N a ç õ e s - : 
edícula com 03 
cômodos e  wc 
nos fundos + sa-
lão comercial na 
frente em lote de 
250² imperdível! 
R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms:  
f i n a n c i a m e n t o 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
creci 74.092
Casa com 3 dor-
ms: no JD. dos 
impérios - R$380 
mil - (19) 98136-
7331 creci 74.092
Casa com 2 dor-
ms: no JD. Cali-
fórnia – R$280 mil 
- (19) 98136-7331 
creci 74.092

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

 

de cooper, play-
ground, etc (Lote 
G23). R$ 30000 
de entrada mais 
parcelas de R$ 
1300. Fone: (19) 
997954539, tratar 
com Valmir.
Compro terreno 
de rua ou con-
domínio: em In-
daiatuba em mé-
dia com 300 m2 
permuta com: VW 
tcross 2021 higli-
ne top linha com 
teto solar pago a 
diferença em di-
nheiro. Fone 19 
33923851 whatsa-
pp 11 98632 4131
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
parque ecológico 
de Indaiatuba  lotes 
a partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comercial 
o valor é de  R$ 
99.228,68  a vista 
tem 5% de descon-
to R$ 94.267,25                                                                                           
planos  em 12 e 24 
meses sem juros 
loteamento jardim 
américa em car-
deal, à menos de 
9 minutos do par-
que ecológico de 
Indaiatuba lotes a 
partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comer-
cial entrada de R$ 
12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
Vendo uma im-
p r e s s o r a :  R $ 
150,00 19 99193-
2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, 
star wars, homem 
aranha, mais infor-
maçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira 
de balanço cor café 
valor R$ 900,00 
reais os dois, con-
tato: 19 996978484
Vendo: Jogo de 

jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 
e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço pre-
ciso desocupar o 
espaço Contato:  
19 996978484
VENDO JETTA: 
R-Line 2019, cor 
branca, 56 mil KM, 
completo + película 
protetora Security 
Film. Único dono, 
revisões VW. R$ 
135.000,00. IPVA 
pago. Contato (19) 
99604-2052
P r o c u r o  c a s a 
para Alugar: Des-
crição, casa de fun-
do com garagens 
obs: Moro sozinho. 
contato 19 99786-
0112
V e n d o  N o t e -
book:  Acer Ce-
leron, 1.20 GHZ, 
HD 250 GB, Preço 
400,00 memória 3 
GB, com fonte 19 
98829.0717 3875-
4737
Netbook:  Vendo, 
Celeron, 1.8GHZ, 
memória 4GB, HD 
500GB, com fonte. 
Preço R$ 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  vendo, 
branco, Celeron, 
1.5GHZ, HD,500 
GB, memória, 4 
GB, Preço, 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Ce-
l e r o n  1 . 5 G H Z , 
HD320 GB memó-
ria 4GB, branco 
por fora, e preto 
por dentro, Pre-
ç o  4 0 0 , 0 0  1 9 
98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737

 
O f e r e ç o - m e : 
Manicure+ pedi-
cure 40,00 bo-
tox 50,00 ( do-

micíl io) fones: 
19 993695615 / 
39350499 rec.
O f e r e ç o - m e : 
Para fazer impos-
to de renda pes-
soa fisica valor 
R$80,00 contato: 
1999124-2964
O f e r e ç o - m e : 
Para trabalhar 
como motorista 
particular com o 
seu carro, saiu 
a noite bebeu, 
ou até mesmo 
passear no sho-
pping, posso ser 
seu motorista, 
entre em conta-
to para mais in-
formações: (19) 
98204-1190
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, 
e baba contato 
(19) 98976-3352 
Fatima 
C o n t r a t a - s e : 
Costureira com 
experiência para 
trabalhar em ate-
liê contato Whats  
(19) 99818-7816
O f e r e ç o - m e 
como copeira ou 
acompanhante 
de idosos (sába-
do, domingos e 
feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-
2266
O f e r e ç o - m e 
para trabalho 
como: Pedreiro, 
encanador, jardi-
nagem, eletricis-
ta, formado pelo 
Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 
- Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

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. FABIO ALESSAN-
DRO LOBUI com 43 
anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de VALDOMIRO 
MIGUEL LOBUI e 
EDNA APARECIDA 
LOBUI. deixa filho(s): 
REBECA 17, ALI-
CE 03, Falecido em: 
08/03/2022, e sepul-
tado(a) no Cem. MU-
NICIPAL DE ITÚ SP 
aos 09/03/2022.
 
2. ANGELO FRAN-
CHI com 90 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de ROCCO 
FRANCHI e GALI-
NA MARIA. deixa 
filho(s): RENATO, 
ADRIANA ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
09/03/2022, e sepul-
tado(a) no CEMIT.DA 
PAZ  MORUMBI SP 
aos 09/03/2022.
 
3.EDSON VILMAR 
BONITO com 70 
anos , Casado (a) 
com LECI MARTINS 
RODRIGUES BONI-
TO sendo filho(a) de 
MIGUEL BONITO e 
ADILIA ROVERI BO-
NITO. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido 
em: 09/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/03/2022. 

4.MARIA JOSE DE 
AZEVEDO com 82 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
LAURINDO GRILO 
DE TOLEDO e RITA 
MENDES DE JE-
SUS. deixa filho(s): 
ELCIO, SERGIO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 09/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/03/2022. 
5. LOURDES MAR-
TINI GENTILIN com 

67 anos , Casado (a) 
com ANTONIO LAIR-
SO GENTILIN sendo 
filho(a) de ANTONIO 
MARTINI e MARIA 
CONÇANE MARTINI. 
deixa filho(s): LAIR-
SO, LEICHER (MAIO-
RES), Falecido em: 
09/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/03/2022. 

6. ROMILDO MIZU-
RINI GILIOLI com 86 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de GUI-
LHERME MIZURINI 
e DEOLTIZA GILIO-
LI. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
09/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/03/2022. 

7. PAULINA BENE-
DITA PERES DELLA 
TORRE com 92 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de BENEDITA 
PERES. deixa filho(s): 
MARIA  76, LAURA 
( FAL)., Falecido em: 
09/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/03/2022. 

8. JOÃO CARLOS 
ZANI com 58 anos , 
Era Divorciado(a), sen-
do filho(a) de JOÃO 
BATISTA ZANI e MA-
RIA APPARECIDA 
FARINELLI ZANI. dei-
xa filho(s): CARLOS 
EDUARDO 31, JOÃO 
VIKTOR 21., Faleci-
do em: 09/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/03/2022.
 
9. ANIZIO FRANCIS-
CO DO CARMO com 
70 anos , Casado (a) 
com JANDIRA BATIS-
TA DO CARMO sendo 

filho(a) de BENEDI-
TO FRANCISCO DO 
CARMO e BRASILI-
NA VICENCIA. deixa 
filho(s): JUARES, JO-
CILENE, ANDRÉIA, 
ADENILSON, ADRIA-
NO (MAIORES), Fale-
cido em: 09/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/03/2022. 

10. CICERO ANTO-
NIO DA SILVA com 74 
anos , União estável 
com  Maria de Fatima 
Favin Cordeiro, sen-
do filho(a) de ANTO-
NIO JOSE DA SILVA 
e MARIA BEZERRA  
DOS SANTOS. deixa 
filho(s): ELIANE, MA-
RINEIDE, CARLOS , 
VERALEIDE, VERO-
NICE ( MAIORES), Fa-
lecido em: 09/03/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/03/2022.

11. LIDIA DIONISIA 
MARTINS AMGAR-
TEN com 90 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de ANGELO 
MARTINS e MARIA 
JOSÉ SOARES. dei-
xa filho(s): CREUSA, 
JOSE PAULO, JOSE 
DONIZETTE, LUIS, 
KATIA (MAIORES), 
MARIA BERNADETE 
(FAL), MARIA GO-
RETTI (FAL), Faleci-
do em: 09/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/03/2022. 

12. MARIA CANA-
VAROLLI PEREIRA 
com 74 anos , Casado 
(a) com JOÃO MA-
GALHÃES PEREIRA 
sendo filho(a) de MA-
RIO CANAVAROLLI 
e JOSEFA BUENO 
CANAVAROLLI. deixa 
filho(s): MANACES 

(MAIOR), Falecido em: 
09/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/03/2022.
 
13. EPAMINONDAS 
DE PADILHA LIMA 
com 87 anos , Ca-
sado (a) com VERA 
LUCIA DE PADILHA 
LIMA sendo filho(a) 
de JOAQUIM DE TO-
LEDO LIMA e IZABEL 
PADILHA DE TOLE-
DO. deixa filho(s): 
EPAMINONDAS 58, 
VINICIUS 57, PAU-
LA 37, Falecido em: 
10/03/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 10/03/2022. 

14. CLEIDE DOS 
SANTOS CUNHA com 
46 anos , União estável 
com CLAUDIO APA-
RECIDO DE OLIVEI-
RA, sendo filho(a) de 
JOÃO RODRIGUES 
DA CUNHA e MAR-
GARIDA DOS SAN-
TOS CUNHA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 10/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/03/2022. 

15. ROBERTO MAIDA 
com 91 anos , Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 
de JOSÉ MAIDA e 
ADELINA MURICA 
MAIDA. deixa filho(s): 
TELMA E SIMONE 
(MAIORES), Faleci-
do em: 10/03/2022, e 
sepultado(a) no CEM. 
DE CAMILOPOLIS - 
SANTO ANDRE - SP 
aos 11/03/2022.
 
16. NATIMORTO PE-
DRO DOS SANTOS 
CUNHA, Falecido 
em: 10/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/03/2022. 
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17. NATIMORTO MA-
THEUS DOS SAN-
TOS CUNHA, Faleci-
do em: 10/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/03/2022. 

18. EDIO BASÍLIO 
com 56 anos , Casado 
(a) com CLEONICE 
PEREIRA DA SILVA 
sendo filho(a) de SE-
BASTIAO BASILIO e 
JOSEFA ALVES BA-
SILIO. deixa filho(s): 
MAYSA 16, Falecido 
em: 10/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/03/2022. 

19.LUIS MARCELO 
RAZZINI com 54 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ORLANDO 
RAZZINI e LUZIA DA 
SILVA RAZZINI. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 11/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/03/2022. 
20. ELIPO DE OLI-
VEIRA ARAUJO com 
28 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
PAULO SERGIO DE 
ARAUJO e ELIANA 

DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): GIOVANA 10, 
HEITOR 2., Faleci-
do em: 11/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/03/2022. 
21. LAZARA SILVE-
RIO DE ANDRADE 
VENTURA com 94 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de RA-
PHAEL SILVERIO DE 
ANDRADE e MARIA 
GONÇALVES DE AN-
DRADE. deixa filho(s): 
LEANDRO, LUCILE-
NE, LUIZA (MAIO-
RES), LEONE (FAL), 
MARIA (FAL), Faleci-
do em: 11/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 12/03/2022. 

22. JOAQUIM DE 
ALMEIDA PACHECO 
NETO com 77 anos , 
Casado (a) com AN-
TONIA DALVA ARTU-
SO PACHECO sendo 
filho(a) de LAZARO 
GILBERTO DE AL-
MEIDA PACHECO e 
MARIA FERNANDES 
PACHECO. deixa fi-
lho(s): KELLY 46,  MA-
RIO(FAL), Falecido 
em: 11/03/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-

LARIA aos 12/03/2022.

23.APARECIDA DO-
MINGUES com 70 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE 
DOMINGUES FILHO 
e LUIZA KRAITLOW 
DOMINGUES. NÃO 
DEIXA FILHOS. Fale-
cido em: 12/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 13/03/2022.

24.CARMELLA MAM-
MONE PIMENTA com 
93 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de RO-
QUE MAMMONE e 
FELICIA BARRELA. 
deixa filho(s): GEL-
SON 67., Falecido 
em: 12/03/2022, e 
sepultado(a) no CE-
MITERIO DO ARAÇA 
SÃO PAULO SP aos 
13/03/2022. 

25. MARLENE DA 
COSTA com 67 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de SEBAS-
TIÃO VICENTE DA 
COSTA e EUNICE 
ANTONIA DA COSTA. 
deixa filho(s): JOSÉ, 
MARLENE, MARLI 
(MAIORES), MAURI-
CIO (FAL), Falecido 

em: 12/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/03/2022. 

26. LOURIVAL DO 
CARMO DOS SAN-
TOS com 56 anos , 
Casado (a) com VE-
RONILSE CIRILO 
DA CONCEIÇÃO 
SANTOS sendo fi-
lho(a) de MIGUEL 
MARIA DOS SAN-
TOS e ARLINDA 
PIRES DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
JAQUELINE , VE-
RONICA (MAIO-
RES), Falecido em: 
13/03/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
13/03/2022. 
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