
O governo federal li-
berou saques no Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço para evitar o endivida-
mento da população. A me-
dida ocorre em decorrência 
da crise sanitária provocada 
pela Covid-19 e também 

Governo libera a possibilidade 
de saque do FGTS de até R$ 1 mil  

Indaiatuba dá 
reajuste de 
10,5% retroativo 
para servidores

Primavera
busca a revanche 
contra equipe da 
Portuguesa nas 
quartas da A2

O prefeito de Indaiatu-
ba, Nilson Gaspar (MDB,-
determinou um aumento de 
10,54%, retroativo a mar-
ço, para todos os servido-
res da Prefeitura e da Câ-
mara. O índice se refere à 

Pág A3
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O governo estadual es-
colheu a solução encontrada 
por Elias Fausto, que utiliza 
tecnologia de ponta para re-

duzir os índices de crimina-
lidade e agilizar a resposta 
à população, como a melhor 
proposta do Estado para a 

área de segurança pública e 
a premiação valeu ainda um 
cheque de R$ 500 mil para 
a Prefeitura.

Editorial
No texto “A impor-

tância da água”, este jor-
nal defende mais ação 
para a conscientização.

Pág A2

No sábado, 26, as duas 
equipes entram em campo 
na primeira partida das quar-
tas-de-final da A2 do Pau-
lista de olho na vaga para a 
primeira divisão. Pág A19

Pág A4

inflação de março de 2021 
a fevereiro de 2022. Mas os 
sindicatos que representam 
os funcionários públicos e 
os professores não concor-
dam com o percentual e 
ameaçam fazer greve Estado premia a solução encontrada por 

Elias Fausto para área da segurança pública

A secretária de saúde 
de Indaiatuba, Graziela 
Garcia, afirmou que pre-
tende inserir o modelo da 
telemedicina, adotado du-
rante a pandemia, como 
uma nova possibilidade de 
atendimento aos pacientes 
de forma permanente. Ou-
tros municípios e Estados 
também avaliam a possibi-
lidade.

Secretária quer 
oficializar a 
telemedicina 
para a rede  

Pág A18

Salto e Itu querem aumento maior
As cidades de Salto e Itu analisam projetos com aumen-

to maior para os servidores, com 15% e 20,08%, respecti-
vamente, porém esse valor acaba sendo menor porque cor-
responde ao acumulado dos anos de 2020 e de 2021.

é vista como catalisadora 
para o crescimento econô-
mico do consumo interno. 
Junto com a liberação de 
saque do Fundo de Garan-
tia, o governo também está 
antecipando o 13º para os 
aposentados

Peça destaca 
trabalho 
da poetisa 
Cora Coralina

Pág A21

Guerra da Rússia 
já afeta preços 
de ovos de 
Páscoa na Região 
Metropolitana

Levantamento da Asso-
ciação Comercial de Cam-
pinas revela que os preços 
de ovos de Páscoa vão fi-
car mais caros por causa da 
guerra da Rússia Pág A7

Motorista 
atropela catador 
de recicláveis 
e derruba 
semáforo

O motorista de uma Sa-
veiro atropelou um catador de 
recicláveis no bairro da Cecap 
e depois derrubou um semá-
foro da Avenida Francisco de 
Paula Leite Pág A13
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Editorial

Alexsandra Manoel Garcia – advogada especialista na AMG Advocacia

ESPERTEZA – Janaina 
Dias Gomes e Flávia de Olivei-
ra, voluntárias do Projeto Irmãs 
de Sangue, de Americana, usam 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) para impulsionar a pro-
posta de conseguir ajuda para 
mulheres sem recursos obterem 
absorventes e outros produtos 
de higiene. 

PATO – Ao pediram apoio 
à causa, elas lembram que Bol-
sonaro foi contra a proposta no 
ano passado, embora tenha san-
cionado lei no dia 18 de março 
último permitindo o benefício de 
forma limitada. 

FRASE DA SEMANA

“Esse reajuste não vai au-
mentar, o prefeito já me falou, 
mas eu entendo as outras lutas, 
como um maior aumento na ces-
ta ou mesmo a reclamação pelo 
aumento de 3% na alíquota da 
previdência”   

De Pepo Lepinsk (MDB), 
presidente da Câmara de Verea-
dores de Indaiatuba.

DIA D: O presidente da Câ-
mara de Vereadores de Indaia-
tuba, Pepo Lepinsk (MDB), vai 
insistir na candidatura a depu-
tado federal. Em abril será o dia 
D para a decisão do grupo do 
ex-prefeito Reinaldo Nogueira 
sobre as candidaturas.

DOCUMENTO – O soció-
logo de Valinhos Gustavo Gu-
miero lança, no próximo dia 31 
de março, o livro “Pandemia no 
Brasil. Fatos, falhas... e atos”. 
Resultado de dois anos de pes-
quisas, o trabalho é um docu-
mento histórico do período.

CRESCIMENTO – O Si-
coob, cooperativa de crédito 
com negócios em Indaiatuba, 
cresceu 35,5% na sua carteira 
de crédito em 2021. Isto signifi-
ca R$ 31,5 bilhões a mais sobre 
2020. Mais que isto, a coopera-
tiva de crédito cresceu também 
nas operações de crédito líqui-
das. Atingiu 36,8% sobre 2020. 
Entre os bancos comerciais e 
cooperativas financeiras, o Si-
coob é o sétimo colocado no 
ranking e o seu crescimento vem 
se consolidando dia a dia.

CONTRASTE

O pastel

Em campanha para presi-
dente em 1989, Mário Covas 
(PSDB) parou para comer ao 
ver uma barraca de pastel em 
Valinhos.

O dono do lugar não tinha 
cara de bons amigos, mas dis-
se que o admirava. Afirmou ter 
esperado a visita e lhe deu o 
pastel.

Covas esboçou um sorriso e 
mordeu com voracidade o pas-
tel. A iniciativa quase o deixou 
sem dente, pois mordera algo 
duro.

Assessores correram para 
socorrê-lo.

Havia uma moeda no pastel.
De início, pensou-se em um 

descuido, mas ao ver o dono da 
barraca rindo, Covas se irritou 
e o indagou seco:

- Não me admirava?
- Sim, mas tenho filha pro-

fessora em São Paulo. Isto é 
para lembrá-lo do aumento.

Como prefeito de São Paulo, 
Covas teve severos embates com 
os professores por se posicionar 
contra reajustes reivindicados.
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Eloy de Oliveira

Os bancos iniciaram uma caça às bruxas em relação aos 
correspondentes bancários. É que vários têm cometido assédio e 
fraudes na contratação irregular do crédito consignado, sobretu-
do para aposentados e pensionistas, que não têm destreza para 
checar tudo e acreditam mais.

Em dois anos de atuação no combate a essas fraudes, foram 
aplicadas 855 sanções a empresas acusadas, 388 corresponden-
tes foram advertidos sobre a conduta e 36 foram banidos defini-
tivamente do sistema e impedidos de prestar serviços aos bancos 
como nos moldes atuais. 

Plano de Saúde não pode negar tratamento

Conheça o Condomínio Recanto das Flores 
Conheça o condomínio de alto padrão ideal para você que deseja uma bela Casa de Campo: o Re-

cantos das Flores é a união perfeita da tradição e conexão com a natureza!
O empreendimento dispõe de 193 lotes extensos com metragem padrão de 5.000 m², rodeados por 

uma deslumbrante arborização. Bem como ótima topografia e ruas totalmente pavimentadas nomeadas 
com as flores nativas.

Seu grande ponto de destaque é a vistosa área de preservação ambiental, paisagismo e lago. Ele é 
considerado um dos condomínios de Indaiatuba com mais árvores.

Localização privilegiada: situa-se em Itaici, com renomados restaurantes e estabelecimentos co-
merciais a menos de 5 minutos de distância e a 15 minutos do centro da cidade. Além de oferecer fácil 
acesso à Rodovia Santos Dumont.

Segurança em seu alto nível, um dos únicos condomínios da cidade com vigilância armada 24 
horas. Conta também com reconhecimento facial, portão eletrônico e 3 portarias (morador, visitante e 
serviço). Além de ronda constante, a entrada de visitante e/ou prestador de serviço só ser liberada com 
a permissão do morador em tempo real.

Perfeito para quem busca por residências generosas, qualidade de moradia e bem-estar.
Quer saber mais sobre o condomínio e seus imóveis disponíveis?
Agende agora sua visita pelo whatsapp (11) 9 7657-7164

No Brasil, inúmeras pessoas visam contratar um plano de saúde, no entanto, é comum que estas, 
ao utilizar este tipo de serviço, recebam a negativa do fornecimento de determinado tratamento médico 
sob o argumento que o referido procedimento não está incluso na lista da Agência Nacional de Saúde.

Ocorre que, a Agência Nacional de Saúde elaborou este rol com a finalidade de estabelecer a co-
bertura mínima que deve ser concedida pelos planos de saúde.

A mencionada conduta fere o princípio básico de garantir a saúde, previsto na Lei nº 9.656/98, que 
dispõe acerca dos planos de saúde, bem como, por se tratar de uma relação de consumo, o Código de 
Defesa do Consumidor, visto que a negativa é considerada uma prática abusiva, pois coloca o paciente 
em extrema desvantagem.

Neste sentido, de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas de 
contrato que estabeleçam tais obrigações abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exa-
gerada, são consideradas nulas.

Sendo assim, caso o médico solicite algum procedimento, mesmo que não contemplado na lista, a 
instituição deverá cobrir o referido tratamento. 

DEFESA DE APOSENTADOS

Há exatos 30 anos, a Assembleia Geral da ONU criava o Dia Mundial da Água, que 
passou a ser celebrado em 22 de março e que foi mais um esforço para garantir que as au-
toridades, os empresários e a população se conscientizassem da importância de se preservar 
esse recurso.

Ao longo de todo esse tempo, os avanços nessa jornada não foram significativos, embora 
muita coisa tenha mudado. Receia-se que sejam necessários muito mais anos ainda para 
que os resultados buscados possam ser alcançados de fato. Não por falta de empenho, mas 
de vontade.

As campanhas e os incentivos não param de ser apresentados. Apesar disso, interesses 
políticos, econômicos e pessoais impedem que os avanços aconteçam no tempo e na intensi-
dade adequados, em que pese que a destruição já faça com que comece a faltar água.

Só pelos números já se deveria pensar em maneiras de preservar e de reduzir ou até 
acabar com os ataques humanos aos meios de produção. Afinal, o planeta é coberto por 
oceanos com mil metros de profundidade cada, o que cobre 70% da superfície, mas apenas 
2% disso é potável.

Outra razão para se preocupar são as crises constantes de seca que o país tem enfrenta-
do ano após ano. Neste 2022 mesmo uma situação crítica dessas foi enfrentada por toda a 
região com a implantação inclusive de rodízios e com desabastecimentos frequentes.

Por isto, a principal conscientização deve ser feita nas escolas, onde estão as crianças, 
que ainda possuem uma mente livre dos interesses políticos, econômicos e pessoais domi-
nantes do mundo adulto. São elas que têm condições de mudar alguma coisa se aprenderem 
desde cedo.

Outra alternativa é a mais dolorosa e que nem sempre se consegue tempo para realizá-
-la, que é a tomada de providências emergencialmente, quando tudo o que se podia fazer de 
forma planejada não foi feito e não há mais condições. É nesse ponto que se faz tudo por 
um custo absurdo. 

Indaiatuba tem feito a sua parte criando condições para a preservação e trabalhando 
sobre as crianças, mas a grande maioria das cidades da região não tem feito o que tem de 
fazer e a conta virá e com grande impacto, pois as condições não são boas mais e só pioram.

Mara Capela │ Consultora Especialista no Grupo Silvana Carvalho - www.silvanacarvalho.com.br
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Prefeitura concede reajuste de 10,54% 
para os servidores retroativo a março

Aumento foi sancionado no dia 23 Servidores municipais sinalizam greve a partir de  6ª
Aprovado na segunda-

-feira (21) pela Câmara, 
o projeto foi sancionado 
pelo prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) na última quarta-
-feira (23). De acordo com 
a nota enviada ao Mais Ex-
pressão, a proposta realizada 
pela administração pública 
segue a média dos índices 
utilizados para reajuste de 
produtos e serviços, com 
base de cálculo na variação 
inflacionária equivalente ao 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

A nota relembra que en-
tre em janeiro deste ano os 
servidores já haviam rece-
bido um aumento de 11%,  
referente à equiparação dos 
salários de 2020 e 2021, que 
não ocorreu por conta da 
pandemia. À época, houve 
um acordo entre Prefeitura, 

Discordando da porcen-
tagem proposta pelo Execu-
tivo, o Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
de Indaiatuba realizou uma 
assembleia na tarde da úl-
tima quarta-feira (23). Foi 
decidido por um indicativo 
de greve a partir de sexta-
-feira (25). De acordo com 
a organização, caso não haja 
outras negociações, o sin-
dicato decretará greve dos 
servidores públicos a partir 
da próxima terça-feira (29) 
por tempo indeterminado. 

Em nota divulgada, o 
sindicato informou que “tal 
atitude foi tomada pelo des-
caso da administração em 
não atender a pauta soli-
citada pelos servidores e 
por reprovar o aumento de 

SSPM e Apeoesp para não 
enviar à Câmara o projeto 
referente ao dissídio, consi-
derando a queda orçamen-
tária. 

Ainda, segundo o Execu-
tivo, o reajuste será retroati-
vo, portanto, os salários dos 
servidores em abril já serão 
pagos a partir do aumento. 
Gaspar pregou cautela e res-
ponsabilidade. “O cenário 
econômico ainda é de incer-
tezas, mas não poderíamos 
deixar os servidores sem 
reajuste. Por isso, fizemos 
um esforço no sentido de 
recompor os vencimentos 
de acordo com os índices 
utilizados para a maioria dos 
produtos e serviços, assim 
conseguimos repor as perdas 
acarretadas pela inflação”, 
afirmou o mandatário. (LM)

10,54%, percentual abai-
xo da inflação no salário e 
cartão alimentação, rejei-
tados por unanimidade em 
assembléia”. Na visão dos 
servidores públicos sindica-
lizados, o aumento deveria 
ser maior para representar 
de fato um crescimento real 
de salário, acima da inflação. 
Eles também reiteram que 
houve um aumento de 3% 
na alíquota da contribuição 
previdenciária e que o valor 
do cartão alimentação é 
muito baixo em comparação 
a outras cidades da região. 

Ao Mais Expressão, o 
Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), que 
representa os profissionais 
da educação municipal, in-

Câmara aprova aumento, que vale 
para todos os funcionários públicos, 
inclusive o prefeito, vice e secretá-
rios; mas sindicatos reclamam do 
índice e ameaçam fazer greve

Projeto de lei enviado à 
Câmara pelo prefeito 
Nilson Gaspar (MDB), 

que determina um aumen-
to de 10,54% retroativo a 
março nos salários de todos 
os servidores públicos, foi 
aprovado por unanimidade 
na última sessão da Câmara 
de Indaiatuba, na segunda-
-feira (21). Apesar do au-
mento, o Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais 
de Indaiatuba e o Sindicato 
dos Professores do Ensino 
Oficial do Estado de São 
Paulo  pediram o adiamento 
da votação, solicitando que 
novas conversas fossem 
realizadas com o Executivo.

Durante a votação, situa-
ção e oposição concordaram 
em aprovar o projeto para 

que, segundo os vereadores, 
o aumento fosse sanciona-
do o mais rápido possível 
e chegasse ao bolso dos 
funcionários. A discussão, 
entretanto, ocorreu antes, 
sobre a possibilidade de 
votar ou não a lei na sessão. 
Como o projeto chegou em 
regime de urgência, é neces-
sário votar a aceitação deste 
procedimento. 

Votando em blocos, to-
dos os vereadores que com-
põem a bancada de apoio 
ao prefeito votaram pelo 
“sim”. De acordo com o 
vereador Arthur Spíndola 
(PP), líder do Governo, o au-
mento foi realizado de forma 
responsável. “É claro que 
gostaríamos de aprovar um 
aumento maior, mas o pre-
feito tem responsabilidade, 
precisa tocar o município de 
forma saudável”, comentou 

PREFEITURA DE INDAIATUBA

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gas-
par, conferindo números da votação

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

o vereador. 

Nas bancadas
A bancada de oposição, 

representada pelos vereado-
res Ricardo França (PODE) 
e Ana Maria (PODE), foi 
contrária à análise do projeto 
em urgência. Segundo Fran-
ça, líder da oposição, os sin-
dicatos pediram mais tempo 
para discussão. “Votamos 
a favor da medida e somos 
favoráveis aos aumentos 

para o setor público, mas 
contra a urgência, já que os 
dois sindicatos gostariam de 
negociar melhor com o Exe-
cutivo”, disse o vereador. 

Os votos seguiram a mes-
ma linha para a aprovação do 
aumento para os cargos de 
prefeito, vice-prefeito e se-
cretários, que receberem os 
mesmos 10,54%, aprovado 
por 10 a 2. 

O que parece ser de acor-

do para todos é que as con-
versas entre Executivo e 
sindicatos deve continuar. 
O presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk (MDB), disse 
que entende a luta dos ser-
vidores. “Esse reajuste não 
vai aumentar, o prefeito já 
me falou, mas eu entendo as 
outras lutas, como aumento 
no cartão alimentação ou 
mesmo a reclamação pelo 
aumento de 3% na alíquota 
da previdência”, comentou. 

formou que vai optar pela 
via do diálogo, sem aderir 
ao indicativo de greve no 
momento. O órgão de repre-
sentação, no entanto, cobrou 
do Executivo um aumento 
de 14% nos salários dos 
professores municipais, 11% 
para adequar o salário com a 
inflação e obter um aumento 
real; e 3% do reajuste da 
previdência.

Em nota, pelo perfil nas 
redes sociais, a Apeoesp 
reafirmou que “há recursos 
recursos financeiros para 
atendimento da pauta sem 
prejudicar o orçamento mu-
nicipal”. Existe por parte do 
sindicato a expectiva para a 
continuação de conversas 
com o Executivo nos pró-
ximos dias para uma nova 
rodada de discussões. (LM).



Estado premia Elias Fausto como nº 1 
em inovação em segurança pública

Inovação começou em 2019 com a criação da patrulha rural e com a compra de um drone

Inovação, tecnologia e 
agilidade na mensuração 
e compartilhamento de 

dados entre a equipe são 
algumas das principais ações 
da Guarda Civil Municipal 
de Elias Fausto no combate 
à redução de criminalidade. 

O programa Parcerias 
do governo do Estado visa 
replicar práticas inspiradoras 
entre os municípios nas di-
versas áreas da gestão públi-
ca, como educação, saúde, 
segurança e meio ambiente. 

Nesse sentido, Elias 
Fausto cadastrou um Case 
de Sucesso no programa: 
“Aplicações em Tecnologias 
e Frota” em que comprovou 
a eficácia do uso da tecno-
logia para reduzir os índices 
de criminalidade e agilizar a 
pronta resposta à população. 

E, com base nas análises, 
dentre 645 municípios, 70 
cidades foram selecionadas 
e Elias Fausto conquistou o 
primeiro lugar no programa 
com o projeto cadastrado 
no item “Aplicações em 
Tecnologia e Frota” na área 
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A inovação na Segu-
rança Pública em Elias 
Fausto começou em se-
tembro de 2019, com a 
compra de um drone para 
realizar a patrulha rural e 
urbana. "Por conta de nos-
sa enorme área rural, mais 
de 250 km, resolvemos 
criar esse dispositivo para 
auxiliar na Ronda Rural 
e para fortalecer a segu-
rança”, disse o prefeito 
Maurício Baroni. 

O projeto intitulado 
“AeroDrone” já auxiliou 
na captura de veículos 
abandonados e na identi-

Projeto da cidade que reduziu a criminalidade foi considerado o melhor entre 645 municípios

O prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni, 
mostra o prêmio conquistado por sua gestão

PREFEITURA DE ELIAS FAUSTO da Segurança Pública.
O prefeito de Elias Faus-

to, Maurício Baroni (MDB), 
recebeu das mãos do gover-
nador João Dória (PSDB) o 
prêmio e também o valor de 
R$ 500 mil no Palácio dos 
Bandeirantes na terça (22). 
“É um momento de grande 
alegria e emoção. Entre 645 
municípios do Estado de São 
Paulo tivemos esse reconhe-
cimento. Muito trabalho e 
esforço durante meu primei-
ro mandato e nesse segundo 
mandato fomos coroados 
com essa conquista. Obri-
gado à nossa população, à 
nossa equipe e a todos aque-
les que confiaram em nosso 
trabalho. Podem ter certeza 
de que estarei honrando o 
nosso compromisso de me-
lhorias contínuas em nossa 
cidade como o único prefeito 
reeleito na história de Elias 
Fausto”, afirmou ele. 

O projeto foi escrito pela 
secretária de Cultura e Pro-
jetos da Prefeitura de Elias 
Fausto, Andreza Ramos, 
com auxílio do secretário de 
Segurança, Paulo Rogério 
Silva, e do Comandante da 
GCM, Alves.

ficação de local de tráfico 
de drogas, além de ajudar 
o Corpo de Bombeiros de 
Capivari, que faz limite 
com Elias Fausto. 

Depois,  a Prefeitura 
implantou, em novembro 
do mesmo ano, o Sistema 
de Monitoramento “Cen-
tro de Operações de Elias 
Fausto”, que funciona em 
tempo real com mais de 
128 câmeras da Prefeitura 
e mais 31 do projeto “Câ-
mera Amiga”. 

O trabalho continuou 
com a implantação em 
março de 2021 de um 

software de informação e 
gerenciamento desenvol-
vido pelo Comandante da 
Guarda, Alves, que deu 
eficiência maior e rapidez 
do meio produtivo, além 
da redução dos custos com 
folhas de papel sulfite para 
elaboração de relatórios. 
Também foi inserido o 
Sistema de Monitoramen-
to, Córtex do Ministério 
da Justiça, que permite um 
ágil reconhecimento facial 
por meio das câmeras. 

Outra inovação foi a 
aquisição de duas pistolas 
elétricas incapacitantes 

para a Guarda Civil. Re-
centemente, a Prefeitu-
ra também adquiriu uma 
moto 100% elétrica que 
está sendo utilizada para 
o patrulhamento em ronda 
escolar  e que é equipa-
da com câmera na frente 
e atrás do veículo para 
gravar a ação da GCM.  
“Essa é a primeira Guarda 
Civil do Brasil a utilizar 
esse modelo de veículo, 
que, além de silencioso, 
é econômico e não causa 
danos ao meio ambiente”, 
explica Baroni. 

A melhoria na seguran-

ça pública possibilitou o 
crescimento industrial 
e residencial da cidade. 
Atualmente Elias Fausto 
possui 40 novas indústrias 
instaladas no distrito, sete 
novos loteamentos regula-
rizados, um condomínio 
fechado de alto padrão, 
instalação do maior Cir-
cuito de Provas da Amé-
rica Latina – Pirelli, 108 
microempresas e mais 
de 300 MEIs. Além da 
instalação das agências 
bancárias do Sicred e Si-
coob, que trouxeram mais 
autonomia ao município. 

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 
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Governo autoriza a liberação de novo 
saque emergencial de R$ 1 mil do FGTS

REPRODUÇÃO/GOVERNO FEDERAL 

13º de aposentados será antecipado entre abril e junho

O governo federal au-
torizou, por meio da 
Medida Provisória 

1.105, de 17 de março de 
2022, o saque extraordinário 
do FGTS (Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço) 
no limite de R$ 1 mil por 
trabalhador. O objetivo da 
medida é reduzir o com-
prometimento da renda e 
endividamento das famílias 
em função da crise sanitária 
provocada pela Covid-19.

Os saques acontecerão a 
partir do dia 20 de abril e o 
valor liberado vai depender 
do saldo que cada pessoa 
possui no fundo, conside-
rando a soma dos valores 
disponíveis de todas as suas 
contas do FGTS.

A partir do dia 8 de abril, 
o trabalhador já pode con-
ferir o valor que vai poder 

base no mês de nascimento 
do trabalhador. A partir da 
data da liberação na conta 
poupança digital, os recursos 
poderão ser retirados até 15 
de dezembro.

O governo federal deci-
diu antecipar o pagamento 
das duas parcelas do 13º 
salário para aposentados e 
pensionistas do INSS. Com 
isso, o governo espera inje-
tar cerca de R$ 56,7 bilhões 
na economia. 

A primeira parcela será 

Medida limita o valor por traba-
lhador, mas vem sendo considerada 
principal reativara da economia

sacar e a data que o dinheiro 
vai ser liberado pelo aplica-
tivo do FGTS ou pelo site 
ww.caixa.gov.br/beneficios-
-trabalhador/fgts/Paginas/
default.aspx.

 
Crédito
O crédito, de acordo com 

a Caixa Econômica Federal 
será realizado em Conta 
Poupança Digital, onde será 
possível pagar boletos e 
contas, utilizar o cartão de 
débito virtual para pagamen-
to em lojas, sites ou aplica-
tivos, além de fazer com-
pras em estabelecimentos 
comerciais pagando com o 
QR Code nas maquininhas, 
tudo por meio do aplicativo 
Caixa Tem.

O valor também poderá 
ser transferido para outras 
contas bancárias. 

Assim como nas últimas 
rodadas, o calendário de 
pagamento foi definido com 

Calendário de pagamento do Saque Extraordinário do FGTS para que os interessados possam se programar

paga entre 25 de abril a 6 de 
maio, a segunda com a outra 
metade será depositada de 
25 de maio a 7 de junho. Esta 
é terceira vez que o governo 
federal decide antecipar os 
pagamentos, o que já havia 
acontecido em 2021 e 2020 
por conta da pandemia. Tra-

dicionalmente os valores 
são depositados durante o 
segundo semestre do ano. 

Especialistas apontam 
que a medida pode aquecer 
a economia e render pontos 
para o presidente, mas pode  
também elevar inflação.  
(Lucas Mantovani). 

Golpes
A Caixa Econômica 

Federal alerta aos traba-
lhadores que não envia 
mensagens com solici-
tação de senhas, dados 

ou informações pessoais. 
Também não envia links 
ou pede confirmação de 
dispositivo ou acesso à 
conta por e-mail, SMS ou 
WhatsApp.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br
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Valor de matérias-primas, ovos de chocolate e alimentos do exterior deve subir na região

Guerra na Ucrânia afeta preços de ovos 
de Páscoa por causa da importação

REPRODUÇÃO

A. YOSHII

Conflito entre Rússia e Ucrânia deve gerar aumento 
no preço de matérias-primas dos ovos de páscoa

Empreendimento Aura, 
no bairro Nova Campinas

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

A pesquisa realizada pela 
Associação Comercial e In-
dustrial de Campinas não 
desmotivou o setor. Segundo 
a própria Acic, o número de 
contratações temporárias para 
o período deve subir, já que a 
região enfrenta um bom mo-
mento em relação à pandemia, 
ocasionado, sobretudo, pelas 
altas taxas de vacinação.

As contratações temporá-
rias, ou seja, com tempo espe-
cífico de duração, geralmente 

O PAT de Indaiatuba aten-
deu mais de 6 mil trabalhado-
res em busca de vagas de em-
prego em fevereiro de 2022. 

Desse total, o órgão con-
seguiu encaminhar 1.611 
candidatos para 116 vagas 
ofertadas em diversos setores.

Os demais foram cadastra-

realizadas próximas a grandes 
feriados, devem chegar a 675 
em toda a região, represen-
tando aumento de 120,5% em 
relação ao ano passado. 

A associação também cal-
cula que as vendas gerarão 
cerca de R$ 300,2 milhões 
nos municípios da RMC, o 
que equivale a um aumento de 
8% se comparado ao mesmo 
período em 2021, quando o 
resultado foi de R$ 278 mi-
lhões. (HM).

Levantamento “Perspecti-
vas da Incorporação Imobiliá-
ria no Interior de São Paulo”, 
realizado pela Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) revela 
que Campinas é a cidade do 
interior de São Paulo que 
possui mais lançamentos imo-
biliários: região registrou au-
mento de 147,3% nos novos 
lançamentos se comparados 
os anos de 2021 e 2020.

Entre as justificativas para 
tal crescimento está o fato de 
que a região oferece diversas 
opções de imóveis industriais, 
comerciais e residenciais 
com custo-benefício positivo. 
Além disso, Campinas está 
entre as 10 melhores cidades 
brasileiras para se viver, de 
acordo com dados do Índice 
dos Desafios da Gestão Mu-
nicipal 2021 da Macroplan. 

O Grupo A. Yoshii, funda-
do há mais de 55 anos e que 

Levantamento da As-
sociação Comercial 
e Industrial de Cam-

pinas (Acic) revela que a 
invasão russa e a situação de 

Na crise, contratações crescem Pesquisa aponta o melhor lugar para 
investir na área dem imóveis de luxo

PAT atendeu mais de 6 mil 
trabalhadores sem emprego

guerra na Ucrânia, somadas 
à alta da inflação brasileira, 
terão impactos negativos 
sobre a economia da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) durante o período de 
Páscoa. Uma das consequên-
cias esperadas é o aumento 
do preço de matérias-primas, 

ovos de páscoa e alimentos 
importados.

A Associação, que previa 
aumento de 14% nas vendas 
durante a época de Páscoa, 
viu sua estimativa cair para 
8% devido aos efeitos do 
conflito na Ucrânia.

“Com o impacto do dó-

lar e da inflação em alta, o 
preço dos ovos de Páscoa e 
matérias-primas, bem como 
os produtos alimentícios 
importados, apresentam uma 
elevação em torno de 5,5%, 
o que implica na perda do 
poder de compras do consu-
midor”, aponta Laerte Mar-

tins, economista da Acic. 
Devem sofrer os impac-

tos da redução de vendas e 
lucro todos os municípios 
da RMC, que mantêm ne-
gócios com o leste europeu, 
que produz matérias-primas 
como cereais e frutas de 
clima temperado. 

dos e estão à espera de novas 
oportunidades que venham a 
surgir junto às empresas.

Os técnicos do PAT tam-
bém orientaram os trabalha-
dores a emitir Carteira de 
Trabalho Digital e a fazer 
requerimentos para o Seguro 
Desemprego (HM)

atua em Londrina, Maringá e 
Curitiba, chegou a Campinas 
em 2019 e, hoje, lança sua 
terceira construção no bair-
ro Nova Campinas, sendo 
pioneiro na verticalização do 
bairro e responsável por 1.500 
vagas de emprego.

“Desde que chegamos 

à cidade com o empreendi-
mento Le Rêve, localizado 
no Cambuí, ganhamos ainda 
mais projeção com dois ou-
tros lançamentos de alto pa-
drão: o Legend e o Harmonie, 
ambos localizados no bairro 
Nova Campinas”, ressalta o 
diretor Cleber Casado.
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Empresários afirmam que sofreram 
danos materiais e morais; empreen-
dedor responsável nega acusações

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Inaugurado em dezembro 
de 2020, o Shopping 13 
de Maio, em Indaiatuba, 

é alvo de ações judiciais de 
lojistas que alegam terem 
sofrido danos materiais e 
morais. Juntos, eles buscam 
ressarcimento e afirmam te-
rem sido lesados com falsas 
promessas do empreendedor 
do shopping.

O proprietário do Sho-
pping 13 de Maio, José Ma-
ria Bonin, nega as acusações 
e diz que sempre investiu 
(veja ao lado).

O centro de compras, 
localizado no centro da ci-
dade, foi inaugurado com a 
proposta de gerar emprego e 
renda ao município, porém, 
de acordo com lojistas, que 
entraram em contato com 
a redação do jornal Mais 

Lojistas 
processam 
shopping em 
Indaiatuba

Expressão, o baixo público, 
falha na política de marke-
ting e consequentemente 
pouco lucro fizeram com 
que a maioria deles fechasse 
as portas.

Uma das empresárias 
contou que abriu sua primei-
ra loja em março de 2021 e 
em dezembro do mesmo ano 
precisou encerrar as ativida-
des. “No dia da inauguração 
teve movimento, mas depois 
o shopping virou um deser-
to”, disse. “Ele prometeu um 
sonho e investi, porém, não 
tinha venda”.

Para ela, o descumpri-
mento das promessas foi 
fundamental para que o ne-
gócio fosse fechado.  “Para 
movimentar minhas lojas eu 
que ia atrás de divulgação 
do shopping, carro de som, 
teatro de Natal. Investi em 
propaganda e marketing 
coisa que o shopping deveria 

XXX

Muitos lojistas que fizeram parte do início do shopping já fecharam seus comércios por falta de clientes

O proprietário do Sho-
pping 13 de Maio, José Ma-
ria Bonin, disse que nunca 
os autores foram enganados 
e/ou persuadidos a assinar 
contrato de locação. Além 
disso, pontuou: é de fácil 
aferição o tamanho do em-
preendimento, o qual possui 
amplo espaço interno, esta-
cionamento próprio, sanitá-
rios e lojas aprovadas pela 
vigilância sanitária e todos 
os órgãos competentes, exis-
tência de segurança, dando 

Empresário diz que sempre se empenhou para divulgar o empreendimento e fazê-lo crescer

ter feito”, disse. 
Muitas lojas, inaugura-

das junto com o shopping, 
encerraram as atividades 
no local. Em alguns casos 
houve desavenças. “Eu fui a 
primeira loja a inaugurar no 
13 de Maio. Fiquei 6 meses. 
Eu ia ficar lá. Queria ficar lá, 
mas ele fazia proposta para 
vender a loja”, disse um dos 
lojistas. “Ele perseguia e hu-
milhava todos os lojistas. Ia 
todos os dias nas lojas dizer 
que éramos incompetentes 
e falidos. Ele provocava pra 
gente sair de lá. E por fim 
muitos optaram por abrir 
seus negócios em outros 
lugares”, afirma.

Segundo os lojistas, eles 
eram perseguidos pelo pro-
prietário do shopping quan-
do iam contra suas decisões 
ou cobravam alguma posi-
ção. “Ele fazia proposta para 
que as lojas saíssem de lá, 

conforto a clientes e lojistas.
Sobre eventuais falhas 

nas campanhas de publici-
dade, o empresário defende 
que se posiciona de forma 
adequada com campanhas 
para atrair clientes e que a 
acusação do não empenho é 
descabida. Ele destaca que 
investiu em publicidade 
desde a inauguração até  
hoje, tanto impressa quan-
to digital, inclusive com 
propagandas de carros com 
som e avião, com influen-

cers, decoradores, etc.
Bonin confirma que mui-

tas lojas saíram do empre-
endimento e que os proces-
sos contra os lojistas são em 
relação à multa por rescisão 
contratual ou não pagamen-
to de aluguel”.

Ainda defendeu que du-
rante a pandemia, quando 
o shopping fechou, não foi 
cobrado o valor do aluguel 
por dois meses e disse que 
nunca forçou os inquilinos 
a sair. (DK).

porém depois cobrava multa 
e para retirar as mercadorias 
sempre havia segurança nos 
acompanhando”, contam. 
“Ele forçava a gente a sair 
de lá”.

Um deles contou ao Mais 
Expressão que o shopping 
processou o filho dele ape-
sar de não ter tido nenhuma 
desavença. O processo veio 
após bate-papo no grupo de 
WhatsApp e isso ocorreu 
para colocar pressão em 
outros lojistas.  “Ao invés 
de me processarem, coloca-
ram meu filho no processo. 
Com isso, ele perdeu uma 
oportunidade de emprego. 
Ele acabou com a vida do 
meu filho”.

Prejuízos financeiros
Os empresários criticam a 

administração do shopping. 
“Fomos enganados. Lá (sho-
pping 13 de Maio) não é 

shopping é galeria. Não tem 
bombeiros, não tem uma 
enfermaria, não tem cam-
panha publicitária, não tem 
segurança na porta. Gerador 
foi colocado agora, mas no 
início não havia energia 
suficiente para sustentar o 
local”, afirmam. “Tem gente 
que abriu mão de muita coisa 
para montar uma loja e agora 
está no prejuízo”.

Quando inaugurou, de 
acordo com os empresá-
rios, havia uma expectativa 
grande com muita projeção 
de vendas e estavam todos 
confiantes, porém, algumas 
objeções e interferências 
deixaram os lojistas descon-
tentes. “Corredores estavam 
vazios e tudo que foi pro-
metido não foi feito, tanto 
que 60, 70 dias depois de 
inaugurado, vários lojistas 
começaram a sair do local”, 
afirmam.

Fachada do shopping 
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No mundo das finanças, 
podemos dizer com toda 
tranquilidade que o tempo 
é o bem de maior valor.

Isso porque graças à 
maravilha dos juros com-
postos, um determinado 
valor hoje pode se tornar 
uma fortuna se for bem 
investido, onde possa se 
multiplicar ao longo do 
“tempo”, olha ele aí justi-
ficando o seu valor.

Eu não tenho todo esse 
tempo, alguns podem pen-
sar, mas só que não tem 
quem já desistiu ou quem 
de fato já morreu, literal-
mente ou não, pois muitos 
são moribundos em senti-
do financeiro - para quem 
não sabe o que é moribun-
do seria algo como um ca-
dáver ou um ser sem vida. 
- continuando ... temos ao 
nosso redor vários relatos 

de pessoas que faliram, sim 
quebraram totalmente, per-
deram tudo e se reergueram 
do nada e construíram im-
périos, como camelôs que 
se tornaram donos de impé-
rios das telecomunicações, 
catadores de recicláveis que 
se tornaram donos de gran-
des industrias, vendedores 
do Mcdonalds que se torna-
ram donos de empresas que 
os levaram a ter as maiores 
fortunas do mundo, e a lista 
é imensa, mas, para mui-
tos, eles não tinham todo o 
tempo do mundo, mas eles 
tinham o tempo que foi ne-
cessário para mudar de vida 
e aproveitaram o tempo que 
tinham.

Por isso, aproveite que 
você está vivo e use bem o 
tempo que tem e sabe o que 
torna um ativo tão valioso? 
A sua escassez. No caso do 
tempo, ele não volta atrás. 
Uma vez perdido não dá 
para recuperar. 

Faça valer seu tempo. Se 
for passar um tempo com 
sua família, que seja tempo 
de valor, esqueça o celular, 
fique com a família. Se for 

estudar, foque no estudo. Se 
for investir, não faça pela 
metade, faça de modo ple-
no, porque na medida que 
planta você colhe e não foi 
eu que disse isso:  a fonte é 
muito superior.

Então faça o tempo valer 
e sabe quem tem bastante 
tempo? Seus filhos, então 
por que não os ensina sobre 
educação financeira, sobre 
a relação com o dinheiro, 
sobre guardar agora para 
comprar um melhor depois? 

Quando eles entenderem 
na prática os benefícios de 
poupar, da compra adiada, 
o resultado de ter uma re-
serva, ver seu porquinho 
crescendo e que podem fa-
zer diferente e melhor, eles 
vão te agradecer. 

E olha que não estamos 
falando aqui de abrir uma 
conta numa corretora para 
comprar ações para eles, 
mas talvez abrir uma conta 
num banco e investir essa 
reserva deles.

No futuro, em pouco 
tempo (olha ele aqui de 
novo - o tempo), você vai 
colher bons resultados, seus 

filhos serão gratos por po-
der aproveitar desde cedo 
o direcionamento que você 
deu para eles, e mesmo 
que eles não aproveitem, a 
decisão será deles, e você 
fez a sua parte.

Afinal quantas vezes 
você queria ter feito di-
ferente e não sabia como 
(ah se alguém tivesse me 
ensinado!), então faça isso 
com alguém. Conheci-
mento não se guarda, se 
espalha e isso, quando co-
locado em prática, se torna 
sabedoria e sabedoria ao 
longo do tempo, vale mais 
que ouro.

Tempo, o bem mais valioso

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

Faz muito tempo que as pessoas pagam impostos e 
talvez faça mais ainda que reclamam deles, pois, quando 
se fala de um imposto, a gritaria é geral.

Para se ter uma ideia do quanto tempo faz: os antigos 
mesopotâmios pagavam impostos na forma de gado e tra-
balho por volta do ano 3 mil antes de Cristo. 

Há registros da cobrança de impostos entre os antigos 
egípcios e até a Bíblia cita o pagamento de tributos.

No ano 10 depois de Cristo, o imperador chinês Wang 
Mang, da Dinastia Xin, instituiu uma taxa de 10% dos 
lucros para trabalhadores, uma tributação mais próxima 
da que conhecemos hoje com o Imposto de Renda.

Pagar imposto é 
obrigação que
remonta 3 mil anos
antes de Cristo

Para quem assusta com a mordida do leão do imposto de renda 
agora, a cobrança de imposto é muito mais antiga

FORMATO DO IR - 
No Brasil, o Imposto de 
Renda foi instituído em 
31 de dezembro de 1922, 
três décadas depois de 
ter sua ideia discutida 
em uma assembleia, em 

POR QUE PAGAR IR 
- O Imposto de Renda, 
que se mantém no primei-
ro lugar de arrecadações 
no país desde 1979, deve 
ter seu valor arrecadado 
usado pelo governo nos 
serviços básicos voltados 

QUEM PAGA MAIS - De 
acordo com a regra, o Im-
posto de Renda também é 
uma forma de redistribuição 
de renda e, portanto, tributa 
pessoas que ganham mais 

REPRODUÇÃO

REFORMULAÇÃO - 
Uma tributação tão com-
plexa como a instituída 
pelo Imposto de Renda 
não conseguiu ser colo-
cada em prática imediata-

POR QUE O LEÃO - Um 
leão foi usado em uma 
campanha publicitária do 
governo em 1980, que 
dizia “conforme você fizer 
sua declaração, o Imposto 
de Renda é um gatinho”. A 
associação feita no comer-
cial deu tão certo que, hoje 
em dia, o próprio imposto 
é apelidado de Leão (foto).

para a saúde, educação e 
programas, como o Bolsa 
Família, que beneficiam 
a população. Além disso, 
também é destinado  para 
projetos de infraestrutura, 
como estradas, segurança 
pública, cultura e esporte.

com uma taxa mais alta, 
enquanto as que ganham 
menos pagam impostos 
menores teoricamente. 
isto proporcionalmente 
falando.

1891. O artigo que o 
oficializava citava que 
o imposto seria anjual 
para pessoa física e ju-
rídica em todo o país e 
incidirá sobre o líquido 
dos rendimentos.

mente. Por isso, o sistema 
foi estudado e organizado 
pelo governo, até sua 
aprovação, que não aca-
bou com as mudanças, 
em 1924.



Comgás quer ampliar instalação da 
sua rede de distribuição na cidade

Presente em Indaiatuba 
desde 2004, a Comgás 
tem como meta am-

pliar a sua área de cobertura 
na cidade em quase quatro 
vezes o volume atual. A 
cobertura existente hoje é de 
43 quilômetros e o objetivo 
da empresa é chegar a 190 
quilômetros em um prazo 
curto de obras.

Desde 2019, as instala-
ções não param. As obras 
são constantes e se espa-
lham por vários bairros. Isto 
porque, de acordo com a 
assessoria ouvida pelo Mais 
Expressão, a ideia é tirar o 
atraso. A expansão já deve-
ria estar mais adiantada. O 
que emperrou o crescimento 
na cidade foram duas situa-
ções: um embargo e o des-
conhecimento da população 
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Meta para Indaiatuba é chegar a 
190 quilômetros de cobertura; em-
bargos iniciais atrasaram projeto

DIVULGAÇÃO

Trabalhador faz ajustes para a operação 
do gás encanado natural da Comgás

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

sobre os benefícios do gás 
encanado.

O embargo aconteceu 
no mesmo ano de início da 
empresa na cidade, devido 
a um grande número de 
reclamações por parte da 
população a respeito do 
comprometimento de ruas 
e avenidas em que os pa-
vimentos eram perfurados. 
Para parar com as queixas, 
a Prefeitura embargou a 
obra de ampliação da rede 
de distribuição. Depois ela 
foi retomada.

Desconhecimento
Em relação ao desconhe-

cimento, a Comgás tem pro-
curado esclarecer dúvidas e 
se aproximar do consumidor 
em potencial. 

Em seus informativos, 
a empresa informa que o 
gás natural é um energético 
extremamente seguro, desde 

que os equipamentos por ele 
abastecidos estejam com 
as manutenções periódicas 
em dia, assim como as das 
instalações por onde o gás 
encanado chega para abas-
tecê-los. Os ambientes onde 
os equipamentos estão insta-
lados também devem estar 
sempre bem ventilados”, 
declarou representante da 

distribuidora. 
Pesquisa
Pesquisa divulgada em 

2021 pela Associação Bra-
sileira das Empresas Distri-
buidoras de Gás Canalizado 
(Abegás) informa que o uso 
do gás natural encanado em 
residências no Brasil passou, 
em 5 anos, por um cresci-
mento de 32,7%, totalizando 

quase 4 milhões de usuários 
com fins domésticos, sen-
do o Estado de São Paulo 
o que mais somou casas 
que utilizam tal modalidade 
energética.

Para as distribuidoras, o 
uso em larga escala é mais 
que uma possibilidade: é 
uma realidade, e vai muito 
além do uso na cozinha.
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Conscientização 
sobre água ainda está 
distante do ideal
Dia Mundial, comemorado esta semana, serve para 
manter a busca pela preservação do recurso natural

C riado pela Assem-
bleia Geral da ONU 
em 1993, o Dia Mun-

dial da Água, celebrado 
anualmente em 22 de março, 
ainda é uma data de per-
sistência para se conseguir 
a conscientização sobre a 
importância de se preservar 
o recurso. Em todo esse 
tempo de alertas por meio 
da comemoração do Dia 
Mundial pouco se avançou.

A data serve para expor 
temas pertinentes e atuais 
sobre os problemas de abas-
tecimento de água e pro-
mover campanhas sobre a 
importância da preservação 
e proteção de fontes de água 
e do recurso como um todo 
e as autoridades a usam para 
insistir na conscientização.

Visando marcar a cele-
bração da data neste ano, o 
SAAE lançou o debate pro-
posto pela ONU, que é falar 
da importância das “águas 
subterrâneas”, ou seja, de 
lençóis freáticos e aquíferos.

A campanha lançada foi 
“Valorizar a Água é Preser-
var a Vida”, dando destaque 
ao Córrego do Barnabé, 
que, com 11 quilômetros de 
extensão, atravessa todo o 

O prefeito de Nilson Gaspar com os alunos da escola João Batista

PREFEITURA DE INDAIATUBA

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Crianças atendidas pelo 
Projeto CIF Conviver da ABID.

Por um erro, a publicação 
deste jornal, que trouxe o 
título “Entidade mantém 
projeto para crianças e ado-
lescentes afastados da famí-
lia”, divulgada à página A-11 
da edição de 18 de março 
de 2022, usou foto indevida 
da entidade Abid. O texto 
correto é o que segue abaixo.

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 Acolher que ofe-

rece serviço de acolhimento 
institucional para crianças 
e adolescentes que foram 
afastadas das famílias por 
terem seus direitos violados.

Investir na infância e 
adolescência é como uma 
vacina para o desenvolvi-
mento humano, é fortalecer 
desde cedo esses pequenos 
cidadãos para o enfrenta-
mento de riscos e adversi-
dades.

Agradecemos a Avery 
Dennison Foundation e con-
vidamos você a seguir esse 
exemplo.

A Associação Benefi-
cente ABID, sediada em 
Indaiatuba-SP, atua desde 
1999 na promoção e garantia 
dos direitos de crianças e 
adolescentes.

Infância e Adolescência: Investimento de alto impacto

Parque Ecológico e deságua 
no Rio Jundiaí. O córrego 
ganhou uma cartilha infor-
mativa feita pelo SAAE.

Na terça-feira (22), a 
Prefeitura de Indaiatuba e o 
SAAE promoveram, como 
forma de celebrar e destacar 
a importância do Dia Mun-
dial da Água, o plantio de 75 
mudas de espécies nativas, 
como Ingá, Mirindiba e Pau 
Viola, entre outros.

Crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto CIF Conviver

DIVULGAÇÃO



A12

Mais Expressão amplia a oferta de 
conteúdo para o portal de notícias 
Leitores de Monte Mor, Capivari, Elias Fausto, Rafard e Mombuca terão acesso à edição digital

Fiel ao seu compromis-
so com a informação, 
o Mais Expressão am-

plia outra vez a entrega de 
conteúdo ao leitor. A partir 
desta sexta-feira (25), o jor-
nal começa a disponibilizar 
em seu portal as edições 
regionais digitais produzidas 
para as cidades de Monte 
Mor, Capivari, Elias Fausto, 
Rafard e Mombuca. Assim, 
os moradores desses muni-
cípios têm mais uma forma 
de acompanhar as notícias 
locais.

Criado há 15 anos, o 
portal de notícias do Mais 
Expressão foi o pioneiro em 
dar notícias de Indaiatuba. O 
site foi novamente destaque 
em 2021, tendo um cresci-
mento de 28% nos acessos e 
de 12% no número de novos 
leitores.  

Chegando à 50ª edição 
no dia 7 de abril, o jornal 
regional foi lançado duran-
te o início da pandemia de 
Covid-19, em setembro de 

2020. Á época, a direção 
do Grupo Mais Expressão 
sentiu uma demanda de 
clientes e leitores por uma 
edição que abrangesse mais 
cidades e trouxesse mais 
conteúdo.

“Foi um desafio, mas 

tínhamos certeza da nossa 
escolha pela expansão. O 
intuito foi levar o melhor 
do que já fazíamos em 
Indaiatuba para as outras 
cidades”, disse Alan de 
Santi, diretor geral do Gru-
po Mais Expressão. 

REPRODUÇÃOLUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Nome: Eloy de Oliveira, editor-chefe  
Formação: Jornalismo, PUC-Campinas 
(1985) 
Experiência na área: atua desde 1979 
Onde trabalhou: Correio Popular, Folha 
de São Paulo, Gazeta Mercantil (extinta), 
TV Globo, Rádio Jovem Pan; além dos 
principais veículos de imprensa em Soroca-
ba, Jundiaí, Piracicaba e Campinas.

Nome: Lucas Lopes Mantovani, 25 anos, 
repórter 
Formação: Universidade Federal de Ouro 
Preto, em MG (2021)
Experiência na área: 3 anos 
Onde trabalhou: Portal Vértices, site de 
notícias da universidade e como assessor 
de imprensa na Prefeitura de Mariana/MG. 

Nome: Denise Hidemi Katahira Stuque, 
38 anos, repórter  
Formação: Universidade Metodista de 
Piracicaba (2004)
Experiência na área: 12 anos 
Onde trabalhou: TV Cidade, TV Con-

venção, Revista Campo & Cidade, ambas 
em Itu.   

Nome: Jean Martins, 37 anos, produtor de 
conteúdo digital 
Formação: Faculdade Prudente de Moraes, 
em Itu (2004) 
Experiência na área: 15 anos
Onde trabalhou: Jornal Exemplo, Jornal 
de Piracicaba, Tribuna de Indaiá, Jornal de 
Mais Expressão.     

Nome: Hellica Miranda, 21 anos, repórter 
Formação: cursando 7º semestre no 
Ceunsp, em Salto  
Onde trabalhou: criadora da plataforma 
De Mulher para o Mundo, além de editora-
-chefe do Click, portal de cultura do Ceunsp.

Nome: Rayane Lins de Mello, 21 anos, 
estagiária em jornalismo 
Formação: cursando o 5º semestre na Unip 
Swift, em Campinas
Onde trabalhou: iniciou a carreira no 
Jornal Mais Expressão

Veja como é o passo a passo para 
obter a edição em PDF da região 
no portal Mais Expressão

QUEM É QUEM NA REDAÇÃO 
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Motorista atropela catador e derruba 
poste de semáforo no bairro da Cecap

Pego em flagrante ladrão de picanha que 
furtou duas vezes um mercado do centro

Botão do 
Pânico salva 
mulher

Ambulância 
atropela e 
mata homem

O motorista de uma Savei-
ro preta, que transitava 
sentido centro/bairro 

pela Avenida Francisco de Pau-
la Leite, próximo ao cruzamen-
to com a Rua Oreste Mazzoni, 
no bairro Cecap, atropelou um 
catador de recicláveis e depois 
derrubou o poste de um semá-
foro na noite de terça (22). 

O condutor apresentava 
sinais de embriaguez, como a 
voz pastosa e olhos vermelhos, 
segundo os guardas civis que 
atenderam a ocorrência cons-
tataram. Indagado, ele disse 
que havia tomado duas latas 
de cerveja. Por isto, passou 
por exame de sangue, que fica 
pronto em 20 dias. 

A Guarda Civil prendeu, se-
gunda-feira (21), um homem de 
51 anos, sob a acusação de que 
ele tentou agredir a ex-compa-
nheira no Jardim Morada do Sol,

De acordo com a vítima, que 
tinha medida protetiva e acionou 
o botão do pânico, ela estava em 
frente à casa quando notou o 
ex-companheiro se aproximan-
do com a intenção de agredi-la.

O botão do pânico é um 
aplicativo do SOS Caminho das 
Rosas, programa da Prefeitura 
que protege mulheres vítimas de 
violência com medida protetiva. 
(Rayne Lins, do programa de 
estágio).

Ao se deslocar para uma 
ocorrência na noite de sexta-
-feira (18), na Rua 24 de Maio, 
uma ambulância atropelou e 
matou um homem que atraves-
sava rapidamente pela via. O 
acidente aconteceu na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto Bar-
nabé, na altura do bairro Jardim 
Tancredo Neves.

De acordo com o respon-
sável pela Central 192, a am-
bulância seguia o protocolo de 
atendimento, com sirene ligada, 
e o motorista não pode evitar. O 
homem foi socorrido. (Rayane 
Lins, do programa de estágio).

Condutor tinha sinais de embria-
guez e fez exame, que fica pronto em 
20 dias; vítima está em estado grave

Já o catador de recicláveis 
está em estado grave na UTI do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo. A suspeita é de que 
ele tenha sofrido traumatismo 
craniano. O homem chegou 
a ser levado para a UPA do 
Jardim Morada do Sol, assim 
como o motorista, que sofreu 
ferimentos leves, mas depois o 
catador teve de ser transferido 
ao hospital.

Após o acidente e até que 
o socorro e a Guarda Civil 
chegassem, moradores e fre-
quentadores de uma acade-
mia de ginástica próxima não 
permitiram que o motorista 
deixasse o local. Ele protestou, 
mas não tentou.

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

REPRODUÇÃO

Policiais observam os estragos causados pelo veículo no poste de semáforo

Restos do carrinho de recicláveis que foi atropelado O motorista conseguiu arrancar um toco de árvore

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

A Guarda Civil deteve em 
flagrante um homem que tenta-
va furtar duas peças de picanha 
do Mercado Pistoni, no centro, 
na tarde de terça-feira (22). 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o homem esteve 
no mercado de manhã com um 
companheiro. Os dois passe-
aram pelos corredores e não 
levaram nada.

Na saída, disseram ao caixa 

que tinham esquecido a carteira 
no carro e foram buscar, mas 
não voltaram. Pela câmera de 
segurança, o dono do mercado 
descobriu que eles tinham fur-
tado duas peças de picanha cada 
um no valor de R$ 260,00. Eles 
tiraram as peças das calças onde 
as esconderam e colocaram no 
carro.

À tarde, um deles voltou e 
promoveu a mesma ação. Foi re-

conhecido pelo caixa e o dono 
chamou a Guarda. O homem 
estava com mais duas peças 
de picanha. 

Ao ser abordado e receber 
voz de prisão, ele tentou fugir. 
Saiu correndo e não foi alcan-
çado. Com o auxílio dos guar-
das do Canil, a Guarda conse-
guiu prendê-lo efetivamente. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).



Colégio Meta estimula a participação 
dos seus estudantes em concursos

Prova internacional de matemática é uma das etapas

O Colégio Meta participa 
de diversas olimpíadas 
e concursos externos, 

promovidos por organizações 
nacionais e internacionais, os 
quais acontecem em diferentes 
períodos do ano letivo. 

Iniciando pelas novidades 
deste ano, destaca-se a par-
ticipação dos estudantes no 
51º Concurso Internacional de 
Redação de Cartas, promovido 
anualmente pela União Postal 
Universal, sediada em Berna, na 
Suíça, cuja meta é proporcionar 
aos jovens o exercício da criati-
vidade e o aprimoramento dos 
conhecimentos linguísticos.

Participaram deste concurso 
diversos estudantes do 9° ano 
do Ensino Fundamental II, com 
encantadoras produções textu-
ais, entre as quais duas foram 
selecionadas internamente e, 
posteriormente, enviadas. O 
tipo de texto deste ano foi Carta 
e o tema estava relacionado à 
Crise Climática, com a seguinte 

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

Dinâmica ajuda no desenvolvimento dos alunos e coloca o nome da escola em destaque
DIVULGAÇÃO
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Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
no Colégio Meta, acesse o 
portal www.colegiometa.com 
ou vá visitar as unidades. A 
Unidade I está situada à Rua 
Hermínio Steffen, nº 96, Jar-
dim Regina, e a Unidade II, à 
Av. Cel. Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, Itaici.

Serviço

instrução: “Escreva uma carta a 
uma pessoa influente para expli-
car por que e de que forma ela 
poderia tomar iniciativas para 
combater a crise climática”. 

Agora, os participantes 
aguardam os resultados e, é 
claro, com muitas expectativas, 
convictos de que foi bem legal 
participar. 

Olimpíada do Saber
Na última sexta-feira (18), 

estudantes dos 9ºs anos do 
Ensino Fundamental II e EM 
participaram da primeira fase da 
OBS – Olimpíada Brasileira do 
Saber, criada em 2014. Trata-se 
de uma competição de alto nível 
e excelência para estimular o 
interesse dos estudantes brasi-
leiros pela Matemática e suas 
tecnologias, Língua Estran-
geira e Ciências da Natureza. 
Serão três fases: a primeira foi 
a prova aplicada com questões 
objetivas de Matemática, Ra-
ciocínio Lógico e Ciências da 
Natureza; a segunda fase será a 
prova com questões objetivas de 
Atualidades, Língua Estrangeira 

Em março (23), os alunos 
dos 3ºs Anos do Ensino Fun-
damental I ao 3° ano do Ensino 
Médio, farão a prova do Con-
curso Internacional Canguru de 
Matemática Brasil. O Concurso 
Canguru de Matemática é uma 
competição anual internacio-
nal com origem na França, 
administrada globalmente pela 
Associação Canguru sem Fron-
teiras (Association Kangourou 
sans Frontières - AKSF).

Alunos se preparam para a prova e estudam 
os detalhes ensinados em sala de aula

 O concurso é a maior com-
petição de Matemática do mun-
do, com mais de 6 milhões 
de participantes por ano nos 
mais de 80 países, cuja meta é 
ampliar e incentivar o desen-
volvimento dos conhecimentos 
matemáticos, contribuir para a 
melhoria do ensino de Mate-
mática em todos os níveis da 
Educação Básica, favorecer o 
estudo de maneira interessante 
e contextualizada.



Armazém Natural é referência hoje
em alimentação saudável na cidade

O Armazém Natural 
está no mercado há 
quase 5 anos, sempre 

trazendo uma grande varie-
dade em produtos naturais, 
além de prezar pela exce-
lência no atendimento e pelo 
preço justo.

A ideia de iniciar uma 
loja de produtos naturais 
surgiu a partir de uma neces-
sidade que Fabiano Ferreira 
(proprietário da empresa) 
tinha em mudar os rumos 
de sua vida profissional. 
“Trabalhei quase 20 anos 
na área de TI, na qual sou 
formado, e eu já tinha um co-
mércio nessa área, prestava 
serviços e vendia produtos 
de informática e eletrônicos. 
Mas a loja já vinha sendo 
desgastada por conta da crise 
em 2014, logo após a Copa, 
então deixei de trabalhar 
nessa área”.

Fabiano conta que ficou 
encantado quando entrou 

pela primeira vez na loja 
de produtos naturais de seu 
amigo. “Na primeira vez que 
entrei na loja dele, eu senti 
aquele aroma, vi aquele pú-
blico e fiquei encantado com 
aquilo. Naquele momento 
eu tive certeza do que eu 
queria fazer e seria a loja de 
produtos naturais”.

O Armazém Natural pro-
cura trabalhar com produtos 
de ótima qualidade e com 
preço justo. Os produtos 
naturais por muito tempo 
foram destinados às pessoas 
com uma condição finan-
ceira mais favorável, por 
conta dos valores elevados 
dos produtos. “Mas esta re-
alidade vem mudando cada 
vez mais e nós trabalhamos 
cada vez mais para tornar os 
produtos acessíveis a todos. 
Dentro do possível”, diz.

Aliada da saúde
Em relação à principal 

meta da empresa, o comer-
ciante reforça que a intenção 
não é apenas fornecer bons 

De acordo com especia-
listas ouvidos pelo Estado de 
São Paulo, a tecnologia do 
5G fará com que o telespec-
tador sinta como se estivesse 
em campo, ou na arquiban-
cada, podendo checar os 
lances duvidosos, além de 
ter uma vivência mais real. 

É possível que expe-
riências imercivas, como 
a Realidade Virtual (RV) 
e aumentada (RA), sejam 
comuns aos torcedores. Os 
atrasos e as falhas de trans-
missões por travamento de 
reprodução serão passado. 
(Lucas Mantoani)  

Foco da empresa é fornecer bons 
produtos e transmitir ideia de que a 
alimentação natural ajuda a saúde
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R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

Forte da empresa é a variedade Parceria com Mais Expressão garante divulgação
O Armazém Natural tra-

balha com diversos tipos de 
alimentos, como castanhas, 
nozes, farinhas, farináceos, 
frutas desidratadas, tempe-
ros e cereais matinais, óleos 
essenciais, linha sem glúten, 
sem lactose, zero açúcar e 
diet, além de toda linha de 
granel em grande variedade. 

SERVIÇO
Endereço: Rua Treze de 

Maio, 1266, Cidade Nova I
Horário de funcionamento: 
segunda à sexta, das 8h30 às 
18h e sábados, das 9h às 13h

Contato: (19) 99976-6822
Facebook: Armazém Natural

Instagram: 
@armazemnaturalindaiatuba

produtos, mas, essencial-
mente, transmitir a ideia de 
que a alimentação natural é 
uma grande aliada da saúde.

A empresa atualmente só 
existe em Indaiatuba, mas 
a possibilidade de abrir em 
outras cidades já foi pensada 
e até fez parte de um sonho a 
longo prazo, mas, de acordo 
com o comerciante agora 
não é o momento. Já em 

A parceria com o Grupo 
Mais Expressão garante a 
divulgação do Armazém 
Natural e a colocação da 
empresa em destaque. 

Além do anúncio publi-
cado no jornal impresso, o 
Grupo trabalha os produtos 
da marca para as redes 
sociais. 

DIVULGAÇÃO

O proprietário do Armazém Natural Fabiano Ferreira, que se preocupa com a alimentação saudável

5G promete 
revolução em 
transmissão

Essa parceria agiliza a 
produção de conteúdo e ao 
mesmo tempo sintoniza o 
Armazém Natural com as 
tendências de divulgação 
nas redes sociais do mer-
cado. 

Para fazer a divulgação 
da loja, o Armazém Natu-
ral utiliza o Facebook. A 

“Trabalhamos também com 
uma linha de encapsulados 
que inclui suplementos vi-
tamínicos e produtos mais 
específicos”, revela Fabiano.

A empresa prioriza o re-
lacionamento com o cliente, 
que ultrapassa a simples 
relação comercial. “Gosto 
de pensar que todos”. (RL)

plataforma mais utilizada 
pela empresa, fora o Face-
book, é o Instagram, onde 
é realizada a divulgação 
dos produtos e informações 
dos seus benefícios, e de 
como podem ser utilizados, 
além do trabalho junto aos 
clientes, no dia a dia da 
loja. (RL). 

relação aos planos futuros 
de curto, médio e longo pra-
zos, Fabiano prefere manter 
o suspense e deixar real-
mente para o futuro, afinal 
são planos estratégicos que 
envolvem investimentos e 
concorrência.

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





Uptotime é mais uma das atrações que 
estão confirmadas para o Frutos 2022

Fundada há 30 anos, 
com atuação nos ramos 
de papelaria, materiais 

para escritório, informática, 
bazar, artesanato, presentes, 
artigos de época, livraria, 
embalagens de papel, pape-

Papelaria, fundada em 91, ganhou 
notoriedade por oferecer produtos 
de qualidade e soluções eficazes
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lão e madeira, a Uptotime 
conta com os fornecedores 
mais confiáveis do país para 
garantir que sua prioridade 
— a satisfação dos clientes 
— seja sempre atendida e 
neste ano a empresa confir-
mou que estará no Frutos de 
Indaiá.

Movidos por esse senti-

mento de dedicação ao clien-
te e voltados para um padrão 
de qualidade, a empresa 
reinaugurou em 2021 sua 
loja física na Av. Conceição 
nº 1518 – Sala 3.

Trata-se de uma loja 
conceito com produtos das 
marcas mais renomadas do 
setor de papelaria, mate-
rial de escritório e limpeza, 
além da loja online, que irá 
oferecer toda a comodidade 
e praticidade para efetuar as 
compras na velocidade da 
internet.

Logo da empresa Up To Time que destaca a marca no mercado

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Premiação se distingue por credibilidade e qualidade consolidadas ao longo de 16 anos de evento
Criado no ano de 2005, o 

Troféu Frutos de Indaiá ce-
lebra empresas e indivíduos 
que se destacam em seus 
setores no mercado indaiatu-
bano, gerando renda, empre-
gos e construindo uma boa 
relação com a comunidade.

É por esses fatores que 
são honrados com um tro-
féu, que simboliza a folha 
de uma palmeira (“Indaiá”, 
em tupi-guarani), árvore de 
raízes fortes e que exprime 

os significados de ascensão 
e vitória. 

O troféu foi desenhado 
pela artista plástica Maria 
Vaz (a Memê), visando 
representar a folha da pal-
meira, mas também ter um 
visual unissex que possa 
descrever com maestria os 
homens e mulheres consa-
grados com o prêmio.

Neste ano, quando se 
realiza sua 16ª edição, a 
celebração, que já teve tri-
lha sonora embalada pelos 
grupos RPM e Roupa Nova, 
recebe a dupla Marcos & 
Belutti, que tem 14 anos de 
história com músicas que vi-
ralizaram, como ‘Domingo 
de Manhã’ e ‘Eu Era’. (HM)

“Ser um dos escolhidos 
para participar do Frutos 
de Indaiá deste ano nos traz 
o sentimento de orgulho e 

de reconhecimento junto 
ao nosso público e também 
junto à nossa cidade”, res-
saltam.



Secretária quer oficializar telemedicina 

Usuária se tornou fã e agora torce pela regularização

A secretária de Saúde da 
Prefeitura de Indaia-
tuba, Graziela Garcia, 

anunciou, durante entrevista 
exclusiva ao Gente de Expres-
são, que pretende oficializar 
a telemedicina como serviço 
oferecido pela rede municipal.

A decisão vai na onda de 
aprovação que a forma de 
atendimento, adotada durante 
a pandemia, vem ganhando 
dia após dia no município e em 
todo o país. 

Prova disso é que a depu-
tada federal Soraya Manato 
(PTB), que também é médica, 
apresentou projeto de lei que 
regulamenta o modelo em todo 
o país. 

Por enquanto, a telemedi-
cina funciona como uma fer-
ramenta provisória associada à 
situação da pandemia.

Em Indaiatuba, o serviço 
foi lançado em maio de 2020 
por meio da plataforma digital 
Minha Saúde.

O intuito era oferecer telea-
tendimento para que pacientes 
com sintomas gripais passas-
sem por triagem, uma alterna-
tiva no cenário da pandemia de 

Lançado na pandemia, serviço já atendeu mais de 50,7 mil em 2021 e outros 12 mil neste ano
Covid-19. 

O paciente deveria pre-
encher um questionário do 
sistema, que avaliaria auto-
maticamente o quadro clínico, 
prosseguindo de acordo com a 
gravidade dos sintomas: maior 
gravidade seriam encaminha-
dos ao atendimento médico 
online. 

Também dentro da plata-
forma Minha Saúde, a Prefei-
tura passou a disponibilizar a 
Teleconsulta Especialista, via 
chamada de vídeo, para pa-
cientes com encaminhamentos 
prévios se consultarem com 
especialistas.

A modalidade, inserida no 
SUS, atendeu em 2021 um total 
de 50.710 indivíduos e entre ja-
neiro e fevereiro mais de 12 mil 
moradores já se consultaram. 

Em São Paulo
Na cidade de São Paulo, a 

telemedicina também foi defi-
nida como prática permanente 
na rede SUS por meio de uma 
lei de novembro de 2021, que 
define quatro modalidades: o 
telemonitoramento (acompa-
nhamento e monitoramento 
de pacientes com doenças 
crônicas ou que necessitem de 
acompanhamento contínuo), 

Joice Domingos Miran-
da, de 26 anos, afirma que 
acredita que a telemedicina 
veio para ficar e, caso o ser-
viço permaneça pós-pande-
mia, certamente continuará 
utilizando. Ela disse que 
torce pela regularização.

“O dia a dia é muito cor-
rido. É complicado demais 
ter que sair no meio do 

REPRODUÇÃO
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teleorientação (instruções a 
pacientes, familiares e res-
ponsáveis sobre pré-exames 
ou pós-exames diagnósticos e 

expediente para ir ao mé-
dico. Isto demanda tempo, 
trabalho, insatisfação por 
parte da empresa. Acredito 
que a telemedicina nos dê 
mais oportunidade de ir ao 
médico, por exemplo, por-
que basta ter um dispositivo 
com internet. Vivemos em 
uma geração tecnológica”.

 Para ela, a telemedicina 

Telemedicina foi sucesso no atendimento da Covid-19 em 2021

veio para ficar: “No meu 
ponto de vista, para algumas 
especialidades é tão eficien-
te quanto presencialmente. 
Eu já passei, com consulta 
marcada, nas especialidades 
de nutricionista, psicóloga, 
clínico geral e ginecologis-
ta, além do pronto atendi-
mento online e fui muito 
bem atendida”. (HM).

pós-intervenções clínico-cirúr-
gicas), teletriagem (realizada 
por profissional de saúde para 
pré-avaliação e direcionamento 

do paciente) e teleinterconsulta 
(juntas médicas que se reúnem 
para melhor tomada de decisão 
em relação à situação clínica).

Há inclusive um aplicati-
vo chamado e-saúdeSP, que 
atua nesse modelo, integrando 
dados clínicos, informações 
sobre a vacinação contra Co-
vid-19, histórico do paciente 
e Passaporte de Vacinação, 
permitindo, também, acesso a 
laudos de exames laboratoriais 
e de imagem, consultas e re-
ceitas, cadastro de dados sobre 
medicamentos, doenças crôni-
cas, alergias, pressão arterial e 
outras condições, o que torna 
as informações mais próximas 
dos pacientes.



Primavera tenta a revanche contra algoz 
da primeira fase da A-2, a Portuguesa

Após conquistar a 
vaga para a fase eli-
minatória do Pau-

lista A2, o Primavera se 
prepara para encarar nova-
mente o seu primeiro algoz 
da temporada, a Portuguesa. 
Na primeira vez que se 
encontraram em 2022, na 
estreia dos dois clubes no 
torneio, o time de raízes 
lusitanas levou a melhor 
mesmo jogando em Indaia-
tuba e bateu o Fantasma por 
sonoros 3-0. 

Mesmo que o placar 
tenha sido elástico, o Pri-
mavera mostrou em campo 
à época muitos sinais de 
que poderia praticar um 
bom futebol, tanto que boas 
chances foram criadas no 
primeiro tempo. O proble-
ma se deu na etapa final, 
quando o Primavera perdeu 

Lusa é favorita por ter melhor campanha, mas o Fantasma vem embalado na competição

intensidade e acabou toman-
do dois gols. 

Os problemas de resis-
tência, atualmente, são do 
passado para o Fantasma, 
que vem mantendo a força 
durante os 90 minutos. A 

Time passou por situação parecida 
Precisar bater os favo-

ritos não é situação nova 
para o Primavera. Em 2021, 
ainda na A3 do Paulista, o 
Fantasma também precisou 
bater as equipes de melhor 
campanha para chegar à 
final, assim como poderá 
acontecer neste ano pela A2. 

Classificado em 7º, o cru-
zamento nas quartas-de-final 
se deu contra o Barretos, 
time com a 2ª melhor cam-
panha do torneio. A equipe 
de Indaiatuba fez a lição de 
casa, vencendo de virada 
pelo placar de 2-1. Bonas-
sa, jovem que costuma ser 
decisivo e tem estrela, foi 
responsável pelo segundo 
gol. Em Barretos, o Prima-
vera arrancou um empate, 
após sair perdendo, e seguiu 
vivo na competição. 

Pelas semifinais, o con-

SANDRO RODRIGUES/EC PRIMAVERA
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defesa também tem tomado 
poucos gols nos últimos 
jogos, 5 gols nas últimas 8 
partidas. Em geral, o desem-
penho triplicou com a troca 
de técnicos, como informa-
mos na última edição. Por 

Jogador do Primavera tenta passar pelo adversário no jogo contra a Portuguesa, na 1ª rodada da A2
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todos esses motivos citados, 
cria-se em Indaiatuba uma 
atmosfera de esperança. 

Sabe-se que o confronto 
de 180 minutos será muito 
duro, contra uma equipe 
bastante tradicional do fute-

bol paulista e com o melhor 
desempenho da primeira 
fase, tomando somente 6 
gols em todo o campeonato. 
O ataque também se desta-
cou bastante, marcando 22 
gols, o melhor da competi-
ção. É favorita para o con-
fronto e também na disputa 
pelo acesso. 

No futebol, entretanto, 
a lógica sempre é desafiada 
e os “deuses” que regem o 
esporte adoram aprontar, o 
que deixa sempre tudo em 
aberto. O caminho para o 
Primavera passa por manter 
o bom momento conquis-
tado e aproveitar as opor-
tunidades que acontecerão, 
principalmente no jogo em 
Indaiatuba. É preciso, mais 
do que nunca, ser efetivo 
e manter a concentração. 
Com um resultado positivo 
em casa, a dinâmica pode 
ser outra no Canindé, casa 
da Lusa.   

fronto seria contra o Votupo-
ranguense, 3º colocado geral 
na competição. O primeiro 
jogo, em Indaiatuba, acabou 
empatado por 2-2. O acesso 
para a A2 foi conquistado 
fora de casa, em uma par-
tida histórica para o clube. 
Aos 12 minutos do segundo 
tempo, Bonassa cabeceou 
firme e marcou o gol do 
retorno à divisão de acesso 
após 34 anos.  

Já com o acesso garanti-
do, o Primavera acabou se 
sagrando vice-campeão da 
A3 ao empatar o jogo de ida 
e perder a partida de volta 
para o Linense, por 1-0. O 
time da cidade Lins também 
se classificou para a fase 
final da competição deste 
ano e pode novamente ser o  
adversário do Fantasma nas 
próximas fases da A2. (LM)

Memórias do E.C. Primavera

Na semana de decisão para o Esporte Clube Primavera, vamos relembrar o esquadrão de 1964, que 
conquistou o hexacampeonato do Amador de Indaiatuba. A decisão daquele ano foi contra o CISA, 
na casa do adversário, onde o Primavera venceu por 3 x 0 com gols de Tidio e dois de Adão. A equipe 
do CISA, ligada ao Cotonifício Indaiatuba S.A., contava com fortíssimos elencos entre 1957 e toda a 
década de 60, sendo sempre um adversário difícil de ser superado.
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Atleta de Indaiatuba é vice brasileiro 

O atleta  Cleverson 
Luis, se tornou vi-
ce-campeão brasi-

leiro de Supino Raw em um 
evento na cidade de Itu, no 
dia 20. Para conquistar a se-
gunda posição o competidor 
levantou 105 kg.  

O supino é um movi-
mento que integra o power-
lifting, um esporte de força, 
com objetivo de levantar o 
maior peso possível em até 
três tentativas. 

O rapaz, de 24 anos, que 
além de atleta, é formado em 

educação física e atua como 
personal trainer, começou 
a treinar há mais ou menos 
8, 9 anos, começando como 
corredor até migrar para o 
treinamento de força, onde 
se desenvolveu em levanta-
mento terra. Através de um 
convite feito por um amigo, 
decidiu competir três sema-
nas antes do campeonato 
por incentivo de sua técnica 
Cristina Toledo, da Prefeitu-
ra de Indaiatuba, se tornando 
campeão.

Em uma conversa com 
o atleta, ele conta sobre sua 
preparação para os próximos 
campeonatos. “Está sendo 

Cleverson Luís conquistou a posi-
ção levantando 105 kg na competi-
ção Supino Raw realizada em Itu
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uma preparação muito boa, 
venho progredindo nos trei-
nos e representarei muito 
bem a cidade de Indaiatuba.”

A Prefeitura de Indaia-
tuba é a maior patrocina-
dora de Cleverson nos seus 
últimos três campeonatos, 
arcando com os custos desde 
a inscrição até transporte e 
hospedagem.

Planos futuros
O atleta conta que daqui 

dois anos pretende estar 
classificado para o campe-
onato Sulamericano e Pana-
mericano de Powerlifting e 
daqui 5 anos participar  do 
mundial.

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

Equipes de Judô e Karatê conquistam medalhas para a cidade na competições estaduais
Abrindo o calendário 

de competições, as equipes 
de Judô e Karatê de Indaia-
tuba trouxeram diversas 
medalhas para a cidade 
nos últimos dias. No total, 
os dois times conquistaram 
19 medalhas, conseguindo 
bastante destaque nos tor-
neios disputados. 

A equipe de Judô dis-
putou a “Copa São Pau-
lo” Aspirantes e Master, 
competição que abriu o 
calendário da Federação 
Paulista de Judô, em São 
Bernardo do Campo.  As 
medalhas de ouro ficaram 
com Pedro Costa e Fre-
derico Melo. Jeanderson 

Costa levou a prata, en-
quanto os bronzes vieram 
com Wesley Leite, Bruno 
Santos e Gustavo Jesus.

O Karatê de Indaia-
tuba também conquistou 
diversas vitórias na etapa 
classificatória do Campe-
onato Paulista, conseguin-
do ao todo 13 medalhas. 

Nathaly Valezin, Marcela 
Romão, Gustavo Lima, 
Renata Costa e Mariana 
Dorigatti conquistaram as 
medalhas de ouro. Biatriz 
Mobrizi, Peterson Silva, 
Renata Trevisan e Murilo 
Mendonça conquistaram 
a medalha de prata. Os 
bronzes ficaram com as 

atletas Ana Julia Cezar e 
Peterson Silva.

Os alunos do técnico 
Levi Felix Pereira também 
voltaram para Indaiatuba 
com 15 classificações para 
as finais da competição 
estadual, que acontecem 
em maio deste ano. (Lucas 
Mantovani)

Cleverson Luís com sua medalha de vice-campeão no Supino Raw



Signo de Libra
Tenderá a focar mais no pas-
sado, em situações familiares 

e na busca de ganhos materiais. Suas 
raízes e comportamento familiar adqui-
rido ganham destaque. Alguns contratos 
podem ser encerrados, mas há possibili-
dades de abrir novos. A falta de um tipo 
de organização existente em sua família, 
agora faz falta e é cobrado seu desenvol-
vimento.  Lembre-se de que os extremos 
não são saudáveis. Luta para estabilidade 
material tende a ocorrer.

Signo de Escorpião
Embora haja necessidade de 
aprofundar um pouco mais 

em seus estudos, em sua forma de se 
expressar, conversar com os outros ou 
até mesmo em melhorar as relações 
com seus irmãos ou vizinhos, o tende 
a buscar por mais diversão e prazeres 
nesse momento. Risco de discussões, 
manipulações etc.

Signo de Sagitário
Seus projetos para o futuro 
próximo serão estimulados a 

concretizá-los. Pense na possibilidade 
de ampliar sua natureza pessoal com 
um bom curso. Veja o quanto existe um 
preconceito embutido discretamente em 
seus valores pessoais. Algumas verda-
des estão chegando até você, não deixe 
que seus conceitos tidos como verdades, 
impeçam de acatar tais verdades.  Gas-
tos com a saúde podem ocorrer.

Signo de Capricórnio
SAs induções mostram que 
certos aspectos (ou valores) 

que limitam sua expansão pessoal estão 
sendo enterrados e gerando o nasci-
mento de novos que produzirão novas 
possibilidades. Fará reformas em sua 
filosofia de vida. É momento importante 
para expandir sua maneira de conversar, 
estudar e compreender como as situações 
procedem. É possível viajar para locais 
vividos em um passado distante e isso 
fará ressurgir uma força interior.

Signo de Aquário
Sua mente pode continuar 
dividida entre sua vida 

profissional e seus prazeres, mas o 
momento quer que haja a percepção do 
que pode limitar esses dois setores. A 
organização da vida profissional ocorre 
e isso será importante para melhorar sua 
fala e expressão. Surgem possibilidades 
para resolver problemas familiares ou 
de sua casa. Usará de força interna para 
organizar suas ações e emotividades.

Signo de Peixes
Evitar excessos nas atitudes 
(seja de rigidez, seja de 
liberdade extrema), pois 

tal postura trará dificuldade em seu 
entendimento dos fatos na vida. Certos 
valores que estão limitando sua mente e 
emoções serão confrontados e o nativo 
que ainda está imaturo nessas questões 
pode achar que a vida o está maltra-
tando, mas na verdade está trazendo 
oportunidade de crescimento. Não 
julgue facilmente os outros.
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Cora Coralina, uma 
experiência sensorial

Cora Coralina nasceu 
em agosto de 1889 e, 
desde a adolescência, 

escrevia versos. Mas foi só 
em junho de 1965, aos 75 
anos, que publicou seu pri-
meiro livro.

Baseando-se em sua 
obra, o Grupo de Teatro Es-
trada apresenta, nesta sexta 

(25), o espetáculo “Cora de 
Múltiplas Cores”, que conta 
sua história de vida a partir 
de sua construção poética.

“Cora é um exemplo da 
superação, força e poder 
feminino”, destaca Paloma 
Dourado, diretora da mon-
tagem. 

“A peça conta com duas 
atrizes, que, através das 
palavras, imagens, sons, 
paladar e olfato, conduzem a 

plateia para uma experiência 
sensorial afetuosa, inspira-
dora e que traz para a cena 
a resiliência e o amor pelas 
coisas simples”.

O espetáculo acontece a 
partir das 19h30, no Cen-
tro Cultural Hermenegildo 
Pinto (Piano), localizado 
à Av. Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 5.924 - Morada do 
Sol, com ingressos gratuitos.

Grupo Estrada apresenta peça que conta história da escritora
DIVULGAÇÃO

A diretora Paloma Dourado mostra, por meio de duas atrizes, uma experiência de imagens, sons, paladar e olfato

HELLICA MIRANDA
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HORÓSCOPO

De 27 a 31 de Abril de 2022

Signo de Áries
Foco voltado para a con-
cretização de seus planos, e 

há agitação no setor profissional. Sua 
vida financeira, sua aparência, seus 
hábitos, seus relacionamentos sociais, 
possíveis contratos ganham destaque 
em sua vida e exigem planejamento 
e suas amizades terão um peso nesse 
assunto. Poderá enfrentar pessoas que 
tem antipatia declarada. Bom humor e 
alegria serão necessários.

Signo de Touro
Perceberá que sua maneira 
de se comunicar faz toda 

a diferença em sua vida. Saber se 
expressar abrirá portas, facilitará 
situações e aliviará a barra em muitos 
casos. O momento exige que destaque 
a percepção de sua força de vontade, 
seus impulsos cegos e quais ações 
toma para enfrentar dificuldades. Li-
gando tudo isso, está sua capacidade 
de se expressar.

Signo de Gêmeos
Há uma percepção intensa 
e profunda dos fatos exis-

tenciais. Algumas experiências podem 
surgir inesperadamente e lutará para 
se manter livre e conseguir expressar 
tranquilamente seus pensamentos. Per-
sistência, constância e dedicação devem 
ser planejadas e aplicadas. Sua força de 
vontade permite ampliar seu campo de 
atuação e seu projetos pessoais.

Signo de Câncer
Do passado pode surgir um 
relacionamento intenso, 

agitado e muito sentimental. Térmi-
nos de contratos, oposição de fami-
liares, renovações de seus estudos, e 
as relações com irmãos, são os temas 
dessas próximas semanas. Sua mente 
e suas emoções sofrem reformas 
importantes. Quem trabalha com a 
família ou com assuntos domésticos 
tem renovação contratual ou expansão 
nos negócios.

Signo de Leão
Mudanças em acordos, 
contratos ou relaciona-
mentos.  Alguns forma-

lizam namoros, outros assumem 
maiores responsabilidades. Seu 
trabalho traz oportunidades para 
estabilizar sua natureza apaixonada, 
apresentando oportunidades que 
não via antes, mas estas possibilida-
des não estão prontas, precisará de 
seu toque de organização.

Signo de Virgem
Relacionamentos do pas-
sado podem renascer das 

cinzas. Traumas de infâncias serão 
enfrentados, limpeza de sentimen-
tos e da racionalidade é feita em 
sua psique. Antigos antagonistas 
se posicionam e certas ilusões 
surgem, ou pessoas extremamente 
polarizadas se opõem ao nativo. 
Seu orgulho será testado exigindo 
equilíbrio.

Miraculous - As Aventuras de Ladybug 
fica até domingo no Polo Shopping

A atração Miraculous - 
As Aventuras de Ladybug, 
que está  no Polo Shopping, 
tem chamado a atenção dos 
pequenos, mas também dos 
adultos.

Contando com a possi-
bilidade de interação com 
os personagens Ladybug e 
Cat Noir aos sábados, em 
sessões de 30 minutos que 
começam às 13h e vão até as 
18h30, 5 espaços temáticos 
para crianças de 4 a 10 anos 
e área baby para crianças 
de até 3 anos, a exposição 

segue todos os protocolos 
de segurança referentes à 
pandemia, e oferece, até 
este domingo (27), a opor-
tunidade de adentrar ao 
universo da animação que 
conquistou fãs no mundo 
todo desde seu lançamento, 
em 2015. 

A participação é gratuita, 
por ordem de chegada, e os 
adultos responsáveis podem 
registrar o momento com 
câmeras pessoais. (Hellica 
Miranda).

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

DIVULGAÇÃO

Adolescentes, jovens e adultos 
também são público da atração



Quem aniversariou no último dia 21 foi o grande amigo 
Dr. José Ricardo, que recebeu um delicioso Bolo da 
Madre e um Whisky, mimo do Jornal Mais Expressão. 
Desejamos parabéns, felicidades sempre e que Deus o 
abençoe grandemente.

A turma do 6º Ano A do Fundamental I da Unidade I 
realizou uma apresentação de dança na aula de artes 
da professora Flávia.

A turminha do Maternal II junto a professora 
Daiane da Unidade II confeccionou a casa do Juno, 
personagem do LIV.
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O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. Sua 
missão é prestar serviços de qualidade em cuidados 
com os idosos e satisfação dos familiares. Transparência 
no trabalho, com responsabilidade, sustentabilidade 
e respeito. Informe-se: www.fenixpensionato.com.br – 
Fone: (19) 99257-7941

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no condomínio 
Terra Cota. A Mr. Roof, estruturas para telhados em 
aço galvanizado, trabalha com orientação na execução 
da montagem ou entrega seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento 
e também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof 
– inovação em telhados. Faça seu orçamento sem 
compromisso estamos atendendo on line e via WhatsApp 
F. (19) 98355-8383, comercial@ mrroof. com.br. A MR. 
Roof está em novo endereço na Rua: Edesio Capovila, 
159 – Jardim Esplanada.

O lindo Nino com seus tutores Ivani e Fernando, em 
consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

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

Equipe da Fast Escova em treinamento com Arthuro 
Monteiro. Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 1109 - Vila 
Lopes. Fone: (19) 99236-4029

Alunos Carine, João e Sofia junto a professora Susana 
da Unidade II conhecendo as folhas de outono

Pensionato Fênix

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Rosana e Libero da JJ Transportes em Visconde de 
Maua no Rio de Janeiro, aproveitando merecidas férias!
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No ultimo dia 19 o casal Aline e Douglas se casaram 
no Esplanada Espaço & Eventos. A decoração ficou 
por conta da nossa cliente e amiga Marcia Paccor e 
a organização pela Albaroz Cerimonial. Parabéns aos 
Noivos!

Silvia e Paloma, gerentes da Farmelhor, sempre 
prontas para atender seus clientes. Contam com uma 
equipe de profissionais treinados e qualificados para 
te orientar e atender com muito carinho. A FarMelhor 
é uma farmácia completa, conta com um amplo 
estacionamento e a facilidade do drive-thru, além 
do delivery. Precisou de medicamentos, perfumaria, 
produtos para seu bebê ou higiene? Fale com um dos 
farmacêuticos FarMelhor, estão prontos para te atender! 
Avenida Presidente Kennedy, 1192 - Whatsapp: 98600-7274

O Prata da Casa foi o Patrocinador Master do 1. Torneio de Beach Tênis de Indaiatuba que aconteceu no dia 19 de 
Abril com um delicioso Happy Hour, o Evento contou com as empresas AC Solution, Super Jardim Decor, Grupo 
Geraldini, Madeireira Madelasca, Mr. Roof, Tatu, MWR, Gesso Gilmar, GP Esquadrias, Smart Calhas, Alumina e 
Riqueza paisagismo, os empresários receberam seus convidados na área Vip para prestigiar os jogos! Parabéns a 
todos pelo evento!

No dia 18 de março nosso cliente Plínio da PSMusic participou de um bate papo com a Cinthia da Infocus 
Desenvolvimento,  e falou sobre as dificuldades que passou ao longo da sua vida e as oportunidades de empreender 
na música e sempre inovando!! Parabéns pela entrevista Plínio!

Os sócios Janayne e Luciano comemoraram com sua 
equipe 12 anos de empresa. Janayne Barbosa e Luciano 
Serra. Diretores da rede de clínicas AUDIOCAMP Aparelhos 
Auditivos. Parabéns o Mais Expressão deseja muito sucesso!

Álvaro e Josiane da Business Crédito Imobiliário, curtindo um fim de semana na Fazenda Churrascada!

Um lugar aconchegante pra reunir os amigos sem perder 
o foco? Esse é o Empório Sr Granel Dezenas de produtos 
saudáveis, snacks, bebidas para aproveitar o que há de 
melhor na vida de maneira saudável! Venha conhecer!
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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. 
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz, 
banheiro, sala, cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem para 
2 carros e portão eletrônico. 
                                                                                                    

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, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em 
condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$790 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 2 suítes 1 com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo ameri-
cano, 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 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

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 - R$308 MI – COND. GRANS RESERVE - VILA RUBENS – 200 m². 

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 50% em 
apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos 
e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui 
piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, 
cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e 
garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, lavabo, 
sala, cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 - 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
SITIO ITABORAÍ – CHACARA – R$2.750,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 2 
carros e entrada para vários. 
CHÁCARAS ALVORA – R$1.500,00 – 2 suítes planejadas, cozinha planejada, sala de jantar, sala 
de TV, lavanderia com armários, lavabo, banheiro externo. Área de churrasqueira com pia, garagem 
para 1 carro e portão eletrônico.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria 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 31931- Casa no Jardim Itamaracá - 2 dorm, 1 ba-
nheiros, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 370.000,00 

8 ref site 31922 - Casa Residencial Veneza - 1 dorm , 1 banhei-
ros, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 340.000,00

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 7266 - Casa  Vila Havai  - 3 dorm , sala , coz , 3 banhei-
ros e garagem R$ 2,800,00 + IPTU

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

11 ref site 31455 - Apartamento Pau Preto - 3 dorm, 2 suites, 
coz, sala, banheiro social, área de serviço e garagem - R$ 
580.000,00 

12 ref site 25200 - Apartamento Cidade Nova - 2 dorm, coz, 
sala,2 banheiros,  área serviço e garagem - R$ 420.000,00

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, ba-
nheiro, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU
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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 SUBDI-
VIDIDO 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 cozinha, 01 
WC social,  01 garagem coberta. Ampla  área gour-
met que ocupa todo  pavimento superior, com chur-
rasqueira, pia, área coberta. R$ 350.000,00. COR-
RETORA 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 ambiente 
(com ilha e planejada), espaço gourmet com chur-
rasqueira, lavanderia, piscina com hidro, paisagis-
mo tropical. Aquecimento solar, acabamento alto 
padrão com iluminação em LED, ambientes com 
planejados e climatizados, persianas elétricas. 
Condomínio com área de lazer, salão de festas, 

playground, churrasqueira, academia, portaria 
24 horas. R$ 1.600.000,00. CORRETOR MÁR-
CIO 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 coberta. 
Imóvel em excelente localização, próximo a co-
mércios e em principais vias de acesso a zona 
central da cidade. R$ 320.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-
1624.

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

CA09884 - SOLAR DO ITAMARACÁ - AT. 870 
m² AC. 335 m² - Piso superior: 3 suíte sendo 
uma máster com sacada e armários, sala 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. Região 
Central, próximo à supermercados, padarias, 
escolas, farmácias . R$ 290.000,00. CORRETO-
RA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

AP05458 - AU 58 m² -APARTAMENTO A VEN-
DA - PQ. BOA ESPERANÇA - 2 dormitórios sen-
do 1 suíte com sacada, sala dois ambientes com 
varanda, cozinha e área de serviço, banheiro so-
cial. Armários na cozinha. 01 vaga coberta. R$ 
320.000,00. CORRETOR EMERSON – 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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Classificados

Vende-se casa 
no Jardim Monte 
Carlo: em Indaia-
tuba. Casa com 2 
dormitórios,sala, 
cozinha no estilo 
americano, WC 
social, lavanderia 
coberta,grande 
quintal, vagas para 
dois carros, terre-
no de 150 metros 
quadrados e está 
no valor de 380 
mi l . (19)99762-
7708.
Vendo casa no 
Costa e Silva: 3 
quartos sendo 1 
suíte, sala, cozi-
nha, 2 banheiros, 
lavanderia, gara-
gem coberta para 
3 carros, edícula 
no fundo com 3 
cômodos e 1 ba-
nheiro, terreno 
de 250m² área 
construída 201m² 
Valor R$ 330 mil 
(negócio com uma 
grande oportuni-
dade) Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se,02 ca-
sas na Cidade de 
Bueno Brandão 
MG. Casas cons-
truidas no mesmo 
lote AT 197m2, 
de frente pra Rua 
principal,centro 
da cidade. Casa 
1 :com AC 100m2 
com 3 quartos,-
C a s a  2 :  c o m 
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 

a negociação con-
tato (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-
ragem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
A p a r t a m e n t o 
com 3 dorms: 
na cidade nova - 
R$ 800 mil - (19) 
98254-7703 creci 
74.092
A p a r t a m e n t o 
com 3 dorms no 
bairro chácara do 
trevo - R$370 mil 
- (19) 98254-7703 
creci 74.092 

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis: 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 1 
vaga de garagem, 
por ta r ia  24hrs 
playground, inclu-
so cond. + IPTU 
+água.Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
Apartamento lo-
cação Roccapo-
rena: 2 dorm. co-
zinha,  wc, área de 
serviço, 01 vaga 
de garagem. Loca-
ção com intenção 
de compra. Va-
lor da locação R$ 
1.000,00 + cond. 
+ IPTU 19 98346-
2299

 
Vende-se fazen-
da de 75 alquei-
res em Piracica-
ba: Fazenda for-
mada em pasto, 
com cocheira, 2 
tanques, um córre-
go limpo, energia 
ao lado, uma casa 
simples e toda 
cercada. Contato 
(19)99762-7708.
Venda de sítio 
de um alqueire 
e meio: Plano, 
bastante água, 
cerca nova, três 
casas, um grande 
galpão, valor de 

f i x a s -  c o n t a t o 
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

 
Alugo casa no 
Costa e Silva: 03 
dormi. Sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
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

 
Apto 3 dorms: 
sendo 2 suites e 
garagem. Ape-
nas 5 min a pé 
do  Pq Ecológico e 
Shopping Parque 
Mall. Dir. c/ prop. 
F. 99268-4672
Vendo ap ED. 
Pictor: Armários 
em todo o aparta-
mento, 2 quartos 
sendo 1 suíte, 2 
banheiros. R Ber-
nadino de Cam-
pos n 820 ap 61 
Frente, Tratar na 
Imobiliária Genari, 
Duvidas com pro-
prietário e aberto 

por: R$4.000,00 - 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indai-
ás, 256. Com 4 
imoveis indepen-
dentes, Terreno 
250m², contruído 
230m².Ótimo lo-
cal. Valor R$830 
mil. Tratar (19) 
98817-5312 What-
sApp
Vende-se casa 
no Jardim Cam-
po Bonito: em In-
daiatuba ou troca 
por sobrado em-
condomínio e volta 
adiferença. Casa 
com 2 dormitórios 
sendo  uma suíte, 
sala, cozinha com 
armários embuti-
dos e fogão, WC 
social, lavanderia 
coberta, quintal 
com área gour-
met com churras-
queira e banheiro, 
garagem coberta 
para dois carros, 
portão eletrônico 
e está no valorde 
350 mil. Contato 
(19)99762-7708
Vendo casa no 
Parque das Fru-
tas: - Troco por 
chácara ou casa 
maior - Casa com 
3 dormitórios sen-
do 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala, cozi-
nha, lavanderia, 
churrasqueira, ga-
ragem p/ 2 carros, 
terreno de 6x25 
150m², área cons-
truída 133m², va-
lor R$ 600 mil ou 
troco por casa ou 
chácara no valor 
R$ 250 mil Tele-
fone: (19) 3816-
8112
Vendo casa: Con-
domínio Parque 
dos Guarantãs. AT 
135 m2. AC 127 
m2. 3 Q sendo 1 

suíte, todos com 
armários embuti-
dos. Ar-condicio-
nados. Cozinha 
planejada, área 
goumert coberta, 
garagem idem. 
Prox. Col.  Ob-
jetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações 
(19) 99604-2052 
c/ Gilson T.
JD. Nair Maria: 
em salto sp.  01 
dormitório-sala, 
cozinha 02 wc 
garagem e quin-
ta l  em lote de 
180m² apenas: 
R $ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 
c o n t a t o : 
19.9.9762-7997 
corra!
JD. California ao, 
lado do super-
mercado cato: 
bancos, boule-
vard etc.na Av 
Paula Leite lote 
de 150m², sen-
do 02 dormitórios 
(01-suite) sala-co-
zinha,  wc , lavan-
deria com grande 
área de terreno 
l i v r e  n a  f r e n -
te com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 (só 
o lote vale este va-
lor) f= 19.9.9762-
7997! corra!!!!
Cecap 1:  próxi-
mo ao boulevar 
em lote de 180m² 
sendo 04 cômo-
dos  na  f ren te 
com garagem e 
02 cômodos nos 
fundos. Apenas 
R$350.000,00. 
C o n t a t o 
19.9.9762-7997 
corra!
Morada do sol 
rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 

420 mil e aceita 
proposta eparce-
lamento. Contato 
(19)99762- 7708
Pi la r  do  Su 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 
acei ta lo te em 
I n d a i a t u b a 
19.9.9762-7997 

 
Vendo terreno 
J a r d i m  C a s a 
Blanca: 152 me-
tros 40 mim de 
entrada e transfiro 
a dívida liberação 
para construção 
início de 2022 já 
possui escritura 
40 mil de entra-
da  já  l iberado 
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
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
parque ecológico 
de Indaiatuba  lo-
tes a partir 175 
metros lotes misto 
residencial e co-
mercial o valor é 
de  R$ 99.228,68  
a vista tem 5% 
de desconto R$ 
94.267,25   pla-
nos  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.

 
Carlos Eduardo 
corretor:  62989 
cresci texto acho 
seu imóvel  comer-
cial para locação  
ou compra e mais 
venda terrenos ca-
sas apartamentos  
é financiamento  
pela caixa 019 
989764356 zap
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 in-
formaçoes pelo 
whats 19 99191-
2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege 
seminovo e ca-
deira de balanço 
cor café valor R$ 
900,00 reais os 
dois, contato: 19 
996978484
Vendo: Jogo de 
jantar de madeira 
antiga com espe-
lho grande no ar-
mario, e mesa com 
6 cadeiras almofa-
dada e tampa de 
vidro, otimo preço 
preciso desocupar 
o espaço Contato:  
19 996978484
VENDO JETTA: 
R-Line 2019, cor 
branca,  56 mi l 
KM, completo + 
película proteto-
ra Security Film. 
Único dono, re-
visões VW. R$ 
135.000,00. IPVA 
pago. Contato (19) 
99604-2052
Procuro  casa 
p a r a  A l u g a r : 
Descrição, casa 
de fundo com ga-
ragens 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-
le ron  1 .5GHZ, 
HD320 GB me-
mória 4GB, bran-
co por  fora ,  e 
preto por dentro, 
Preço 400,00 19 
98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737

 
Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisi-
ca valor R$80,00 
contato: 1999124-
2964
O f e r e ç o - m e : 
Para t raba lhar 
como motorista 
particular com o 
seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou 
até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (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 (sábado, 
domingos e feria-
dos) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, forma-
do 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

AJUDANTE DE MAR-
CENEIRO – Ensino 
médio completo. 
Desejável experiên-
cia na área. Possuir 
noções de metragem 
e de montagem de 
móveis. 

ANALISTA DE RH – 
Superior completo 
em RH. Experiência 
com departamen-
to pessoal, sistema 
E-social e audiências. 

COORDENADORA 
DE MARKETING E 
EVENTOS – Superior 
Completo ou Cur-
sando Comunicação 
Social (Publicidade, 
Marketing Digital, 
Produção Audiovi-
sual ou Jornalismo). 
Conhecimento em 
Photoshop, InDesign, 
Ilustrator ou Corel 
Draw. Disponibilida-
de de horários aos 
fins de semana. 

AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM - Experiên-
cia em jardinagem e 

operador de roçadeira 
ou no ramo de ativida-
de braçal. Estar apto a 
fazer trabalho em altu-
ra (roçada de vegeta-
ção em taludes).

AUXILIAR DE LIMPEZA 
- Experiência na fun-
ção. Residir em Indaia-
tuba. 

CORRETOR(A) DE LO-
CAÇÃO – Experiência 
como corretor(a). Será 
responsável pelo aten-
dimento, capitação de 
imóveis, documenta-
ções, vistoria de entra-
da e saída.

FERRAMENTEIRO - 
Possuir experiencia 
com molde de alumí-
nio (fechamento e poli-
mento). Desejável Pos-
suir curso de Leitura e 
interpretação de dese-
nho. Experiência de no 
mínimo 1 ano como 
ferramenteiro em em-
presas de fundição de 
alumínio. Disponibi-
lidade para trabalhar 
alguns dias da semana 

em Limeira (transporte 
será fornecido).

MARCENEIRO – Expe-
riência mínima de 01 
ano na função. Possuir 
CNH A ou B. Conheci-
mento em metragem e 
montagem de moveis.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Experiência 
em Operar máquinas 
convencionais (Fresa, 
furadeira, retífica). Re-
sidir em Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metrolo-
gia. Ensino médio. De-
sejável possuir Curso 

de Leitura e Interpre-
tação de Desenho.

SUPERVISORA OPE-
RACIONAL – Expe-
riência como líder/
supervisora. Conhe-
cimento em Excel. 
Será um diferencial 
ter trabalhado em 
empresa prestadora 
de serviços. 

OPERADOR DE LO-
GÍSTICA - Superior 
completo em Logís-
tica ou Adm. Curso 
atualizado de empi-
lhadeira. Experiência 
mínima de 01 ano 
com empilhadeira 
retrátil e contraba-
lançada. Experiência 
com conferência de 
materiais. Conheci-
mento em excel. Co-
nhecimento sistema 
ERP TOTVS.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Ensino médio 
completo. Experiên-
cia mínima de 02 
anos na função. Resi-
dir em Indaiatuba.

VENDEDORA – Ensi-
no médio completo. 
Experiência na fun-
ção. Será um diferen-
cial ter experiências 
em lojas de pijama/
modeladores. 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JOSÉ VICENTE 
DOS SANTOS SO-
BRINHO com 54 
anos, Solteiro, sen-
do filho de Neusa 
Caetano Mauricio e 
Raimundo Vicente 
dos Santos. Deixou 
a filha JOICE 25. 
Falecido (a) em: 
20/02/2022, e Se-
pultado (a) no Ce-
mitério da Paz em 
Mamborê- PR aos 
21/02/2022.

2. GREGÓRIO 
ROSA FIGUEIRE-
DO com 83 anos, 
Casado com ILDA 
ANDRADE DE FI-
GUEIREDO sendo 
filho de Ana Rosa 
Figueiredo e Antonio 
Francisco de Figuei-
redo. Deixou os fi-
lhos: MARTA, ALDO, 
CLAUDIO, JOÃO, 
ROSANA, EDSON, 
ANASTÁCIO, AN-
TONIO, MAURO, 
LÚCIA, ANA, ROSA, 
MARLENE, MARIA, 
VILMA . Falecido 
(a) em: 01/03/2022, 
e Sepultado (a) 
no Cemit. Mun. de 
Regente Feijó aos 
02/03/2022.

3. MARLENE LÚ-
CIO RODRIGUES 
com 62 anos, União 
estável com ANIBLA 
PEREIRA DA SIL-
VA sendo filha de 
Francisco Rodrigues 
da Silva e Joanita 
Lucio Rodrigues. 
Deixou os filhos: 
CINTHIA e CAMILA 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 12/03/2022, 
e Sepultado (a) no 
Jardim Memorial aos 
13/03/2022.

4. RUI INÓDIO SIL-
VA com 66 anos , Era 

Separado (a), sendo 
filho(a) de MANOEL 
PEREIRA DA SILVA 
e ROSA DO CARMO 
SILVA. deixa filho(s): 
ELIEU, LISIANE 
(MAIORES), Faleci-
do em: 15/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 16/03/2022. 

5. NATIMORTO MI-
GUEL HENRIQUE 
RODRIGUES DA RO-
CHA, Falecido em: 
15/03/2022, e sepul-
tado(a) no MUN. DE 
ELIAS FAUSTO SP 
aos 17/03/2022. 

6. CONCEIÇÃO PI-
RES LOPES com 80 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
JOSÉ PIRES e RITA 
PIRES. deixa filho(s): 
NEUZA, EDENILSON 
(MAIORES), CON-
CEIÇÃO (FAL), Fale-
cido em: 16/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
17/03/2022. 

7. JANAINA SENA 
DE SOUSA FER-
REIRA com 34 anos 
, Casado (a) com 
LEANDRO FERREI-
RA sendo filho(a) de 
ALMIR SENA DE 
SOUSA e VANILDA 
NARCISO DE SOU-
SA. deixa filho(s): 
GIOVANNA 12, KAUÃ 
10, Falecido em: 
16/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
17/03/2022.
 
8. VERGILIO SCA-
CHETTI com 79 anos 
, Casado (a) com 
MARIA MADALENA 
ZIVIANI SCACHET-
TI sendo filho(a) de 
FRANCISCO SCA-

CHETTI e IGNES 
CALONGA. deixa 
filho(s): EDILSON, 
ADRIANA, CAROLI-
NE (MAIORES), Fale-
cido em: 17/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
17/03/2022.
 
9. MARCILIA MOT-
TA PEREIRA com 
95 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) 
de FRANCISCO 
DA MOTTA PAES e 
ANNA MARIA DE JE-
SUS. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
17/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
17/03/2022. 

10. JACY BARRETO 
BRASIL com 86 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de AVELINO 
DE ARAUJO BARRE-
TO e EDWIGES LIRA 
BARRETO. deixa fi-
lho(s): LEILA, CELISA 
(MAIORES), EGLE 
(Falecida), Falecido 
em: 17/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
18/03/2022.
 
11. CLEDAMAR MA-
THILDE AMBIEL CA-
ROTTI com 75 anos , 
Casado (a) com WAL-
TER ANGELO CA-
ROTTI sendo filho(a) 
de JOÃO AMBIEL 
e MATHILDE VON 
ZUBEN AMBIEL. dei-
xa filho(s): KARINA, 
CAROLINE (MAIO-
RES), Falecido em: 
18/03/2022, e sepul-
tado(a) no HELVETIA 
aos 18/03/2022.
 
12. MARIA DAS DO-
RES SILVA CAMPOS 
com 94 anos , Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 

de MAXIMIANO AN-
TONIO DA SILVA e 
MARIA DAS DORES 
DOS SANTOS. dei-
xa filho(s): APARE-
CIDO, LUZINETE,  
ENOK (MAIORES), 
MARGARIDA (FAL),-
JOSÉ (FAL), ELIAS 
(FAL), Falecido em: 
18/03/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 18/03/2022. 

13. SANDRA REGINA 
GARRIDO BAPTIS-
TA com 58 anos , Era 
Divorciado(a), sen-
do filho(a) de JOSE 
ANTONIO GARRIDO 
LOURENÇO e MARIA 
DE LOURDES GAR-
RIDO. deixa filho(s): 
JULIANA 34, MARIA-
NA 20, Falecido em: 
18/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
19/03/2022.
 
14. HYRAN TEIXEI-
RA com 94 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de MANOEL 
CARLOS DA COSTA 
TEIXEIRA e ELMI-
RA BITENCOURT 
TEIXEIRA. deixa fi-
lho(s): ANGÉLICA, 
HYRAN, DOUGLAS, 
VALÉRIA, JOSEITA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 19/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/03/2022.
 
15. JOSE RIBELTO 
CANOBEL com 85 
anos , Casado (a) 
com ERMIRA VA-
CKER CANOBEL 
sendo filho(a) de 
JOSE CANOBEL e 
BENEDITA VERO-
NEZE CANOBEL. 
deixa filho(s): JOSE, 
ANTONIA (MAIO-
RES), Falecido em: 

19/03/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 20/03/2022. 

16. MARIA CANDE-
LARIA ANTONIETTI 
DA SILVA com 69 
anos , Casado (a) 
com IVO DA SILVA 
sendo filho(a) de PE-
DRO ANTONIETTI 
e FILOMENA GATTI 
ANTONIETTI. deixa 
filho(s): ROSEMEI-
RE, REGINALDO, 
ROGÉRIO (MAIO-
RES), Falecido em: 
19/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/03/2022. 

17. JOSÉ LUIZ DE 
ALMEIDA com 69 
anos , Casado (a) 
com MARIA DE 
LOURDES VALIM DE 
ALMEIDA sendo fi-
lho(a) de JOÃO BAP-
TISTA DE ALMEIDA 
e LUZIA BISCEGLIA 
DE ALMEIDA. deixa 
filho(s): MARCIA 49, 
MARCELO 47, LU-
CIANE 46, Falecido 
em: 19/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 20/03/2022. 

18. RAQUEL CASSI-
MIRO GIATTI com 62 
anos , Casado (a) com 
WALDIR GIATTI sen-
do filho(a) de JOSÉ 
CASSIMIRO FILHO 
e ADELIA PALOMINO 
CASSIMIRO. deixa 
filho(s): ANTONIO, 
ALEXANDRA (MAIO-
RES), Falecido em: 
19/03/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 20/03/2022.
 
19. ALVINO LUIZ 
WOLK com 86 anos , 
Casado (a) com OLI-
VIA PISTONI WOLK 
sendo filho(a) de 
FREDERICO WOLK 
e VICTALINA CAR-
LOTA IMES. deixa 
filho(s): CLAUDINEI 
60, DINOLI 58., Fale-
cido em: 20/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
21/03/2022.

20. FÁTIMA MARIA 
DA SILVA com 67 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) MARIA 
VICENTE DA SIL-
VA. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
22/03/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 

no JARDIM MEMO-
RIAL aos 23/03/2022.

21. JOSE CORDEI-
RO DE LIMA com 
73 anos , Era Divor-
ciado(a) de NILDA 
DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de MANO-
EL DE LIMA FILHO 
e ROSA MARIA DA 
C O N C E I Ç Ã O . d e i -
xa filho(s): ELAINE, 
ADRIANA, WILLIAN 
(MAIORES), Falecido 
em: 22/03/2022, Ve-
lado(a) no DIRÉTO, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/03/2022.

22. NOHA ABOU 
ALI YOUSSEF com 
71 anos , Casado 
(a) com KASSEM 
MOHAMAD MAH-
MOUD YOUSSEF 
sendo filho(a) de 
MOHAMAD SAID 
ABOU ALI e LATI-
FE ALHAJE.deixa 
filho(s): MOHAMED 
50, NAHLA 49,  FA-
TIMA 47, HASSAN 
46, Falecido em: 
22/03/2022, Vela-
do(a) no CEM. MU-
NICIPAL DE GUAIRA 
SP, e sepultado(a) no 
CEM. MUNICIPAL 

DE GUAIRA SP aos 
23/03/2022.

23. MARIA SIL-
VIA ARVANI AG-
GIO com 74 anos 
, Casado (a) com 
MIZAEL AGGIO 
sendo filho(a) de 
VITORIO ARVANI e 
CLEMENTINA AR-
VANI.deixa filho(s): 
LIGIA 50, KATIA 
48., Falecido em: 
23/03/2022, Vela-
do(a) no CANDELA-
RIA, e sepultado(a) 
no CANDELARIA 
aos 23/03/2022.

24. JOSUÉ DE 
ALMEIDA SANDE 
com 79 anos , Ca-
sado (a) com EVA-
RISTA LEAL SAN-
DE sendo filho(a) 
de EUFRASIO DE 
ALMEIDA SANDE e 
ETELVINA HENRI-
QUE SANDE.deixa 
filho(s): LUCIANO 
51, JOSIVALDO 
48, Falecido em: 
23/03/2022, Vela-
do(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e se-
pultado(a) no CRE-
MAT.UNIDAS-PI -
RACICABA-SP aos 
24/03/2022.

 | CLASSIFICADOS | B19



B20 | NEGÓCIOS | 


