
Indaiatuba registrou 
queda de 12% no número 
de roubos e furtos de mo-
tocicletas em todo o ano de 
2021, segundo a polícia. Os 
números vão na contramão 
do restante do estado, que 
teve média de um caso a 
cada 16 minutos. 

Indaiatuba reduz 
roubo de motos
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Editorial
Em “Mudanças à re-

velia do cidadão”, este 
jornal critica alterações 
do Carnaval e Páscoa.
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Levantamento da Asso-
ciação Paulista de Super-
mercados revela que o setor 
espera um crescimento nas 
vendas de Ovos de Páscoa 
na ordem de 36% neste ano. 
O número otimista contras-
ta com o aumento no preço 
do produto,W em torno de 
40% nos últimos dias de-
vido à alta nos preços dos 
insusmos. Mas a aposta leva 
em conta que a compra de 
ovos de chocolates é tradi-
cional  no Brasil. Pág A9

Mais Expressão 
para a região 
chega a 50 
edições hoje
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EMPADA FRITA - Patrimônio cultural da cidade de Salto, a empada frita faz parte de 
uma tradição culinária criada na década de 1940, que será celebrada entre os dias 21 e 24 
deste mês no 1º Festival da Empada Frita, no Pavilhão das Artes.

Comerciantes esperam vendas  
36% maiores em Ovos de Páscoa 

Jd. das Gaivotas 
vai ganhar nova 
escola estadual

A Câmara aprovou repasse 
de terreno público municipal 
para a construção de uma escola 
estadual no Jardim das Gaivo-
tas. Líder do Governo, Arthur 
Spíndola (PP) diz que a respon-
sabilidade será do governo do 
Estado de São Paulo.

Ouvidoria da 
Federação vê 
erro contra o 
Primavera

Pág A19

Escritora de 
Indaiatuba 
enaltece Lygia 
Fagundes Telles
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Colégio Rodin 
vai integrar o 
Frutos de Indaiá  
deste ano

Pág A16 e 17

Dois homens de 18 e 
15 anos morreram e quatro 
mulheres, duas de 15 e duas 
de 16 anos, ficaram feridas 
em um acidente grave no 
centro da cidade, no qual o 
motorista perdeu o controle 
da direção e bateu contra 
um poste, acabando por 
derrubá-lo

Acidente grave 
mata 2 e fere 4
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No mercado de Indaiatu-
ba desde 2014, a OpenBox2 
oferece móveis de design e 
decoração que podem che-
gar ao preço de custo e tudo 
com pronta-entrega e com o 
objetivo de trazer sempre o 
que há de novidade e ten-
dência no mercado,

Empresa investe  
em decoração
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LIBERAÇÃO - O go-
verno federal libera dia 20 
de abril saques do FGTS.

Troféu Frutos de 
Indaiá premia 

as melhores 
empresas de

Indaiatuba
O Troféu Frutos 

de Indaiá vai pre-
miar as empresas 
e empresários 
escolhidos por 
voto popular, 
que se desta-
caram em suas 

atividades ao longo 
do ano passado e 
que serão homena-
geadas no evento 
em Outubro

Advogado diz 
que IR deverá
incluir neste 
ano NFTs e  
criptomoedas

Medida 
Provisória 
muda legislação 
a respeito do 
teletrabalho
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Mudanças à revelia do cidadão

Artigos

Editorial

BOLSONARO – A de-
putada estadual Valéria 
Bolsonaro (PSL) foi muito 
festejada na sessão solene de 
comemoração dos 57 anos 
de emancipação político-ad-
ministrativa de Rafard, ce-
lebrada no último dia 24 na 
Câmara de Vereadores.

SURFANDO – Casada 
com Luís Oscar Bolsonaro, 
parente distante do presi-
dente Jair Bolsonaro (PL), 
a parlamentar falou com 
todos como se falasse fre-
quentemente com o chefe da 
nação e não se cansou entre 
um aperto de mão e outro, de 
dizer: “Deixa comigo” com 
um sorriso largo.

FRASE DA SEMANA

“Indaiatuba é uma cida-
de muito próspera, tem uma 
administração razoável, mas 
poderia estar no topo, ter um 
salto qualitativo pela capa-
cidade de arrecadação. Não 
é uma desastrosa, é ok. Não 
conheço o prefeito, mas pa-
rece fazer uma administra-
ção feijão com arroz”

De Kim Kataguiri 
(União), deputado federal 
nascido em Salto e criado em 
Indaiatuba, mas eleito por 
São Paulo, sobre a ligação 
com suas cidades de origem.

OFICIALIZOU – A Câ-
mara de Mombuca deu pos-
se a Cíntia Fernanda Pin-
gerno da Costa na segunda 
cadeira do PL na Casa no 
dia 23 de março. 

ESQUECEU - Mas o 
site do Legislativo de Mom-
buca continua informando 
que quem é o titular da vaga 
é o afastado Walter Apareci-
do Martins de Moraes.

DONO DO PEDAÇO 
– Não é à toa que Walter 
Aparecido Martins de Mo-
raes não foi esquecido rapi-
damente. Ele está no sétimo 
mandato consecutivo. Ele-
geu-se pela primeira vez em 
1996 ficando até aqui e o seu 
afastamento é temporário.

CONTRASTE

Sempre pronto

Desde quando José Sar-
ney se tornou presidente em 
lugar de Tancredo Neves 
após o fim da ditadura, vices 
estão em alta.

Michel Temer também fi-
cou com a vaga e há vários 
outros exemplos na história.

Mas bem antes desses ca-
sos mais famosos, um vice já 
mostrava as garras. 

Quando Chico Amaral 
(MDB) se elegeu prefeito de 
Campinas (1977 a 1982), 
trouxe consigo José Roberto 
Magalhães Teixeira. 

Conhecido como Grama, 
Teixeira substituiu Amaral 
diversas vezes em licenças 
que ele tirava e entrava e 
agia.

Resultado: na legislatura 
seguinte, Teixeira se elegeu 
prefeito fácil, fácil.

Perguntado sobre o resul-
tado, ele disse: o vice tem de 
estar sempre pronto.
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Eloy de Oliveira

O Ciesp de Indaiatuba oficializa a sua nova diretoria no 
dia 28 deste mês com um evento que é chamado de diploma-
cia da entidade. Haverá uma diplomação dos conselheiros 
que compõem a nova diretoria escolhida em torno de Sérgio 
Wolf, com mandato de 2022 até o 2025.

Deverão estar presentes para oficializar a diretoria 18 
empresários de Indaiatuba e região, prefeitos das cidades 
da base da regional, além do prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (MDB), e do secretário de Governo, Luiz Alberto 
Cebolinha Pereira, o interlocutor da empresas.

Os avós podem ser preso no lugar do filho 
que não paga a pensão alimentícia?

DIRETORIA OFICIALIZADA

Costumeiramente, a data do Carnaval é definida a partir da data da Páscoa, tradição que 
remonta ao ano 325 d.C. A Páscoa deve ser no primeiro domingo após a primeira lua cheia 
depois do início do outono. Desta data, devem-se voltar 7 domingos para chegar ao Carnaval.

Se o leitor não sabia que eram necessários todos esses cálculos para a definição do Carna-
val, agora ficará mais confuso se notar que tudo mudou neste ano. Assim, pela primeira vez, a 
conta não será da Páscoa para trás. Afinal, o Carnaval vai ocorrer depois da Páscoa.

Em 2020, o feriado religioso deu-se em 12 de abril, o que levou o Carnaval a ocorrer em 25 
de fevereiro. Já em 2021, a Páscoa foi em 4 de abril e o Carnaval seria em 16 de fevereiro. No 
entanto, na maioria das cidades brasileiras cancelou o evento devido à pandemia para evitar 
aglomerações e prevenir a Covid-19.

Neste ano, a Páscoa será celebrada no dia 17 deste mês de abril, enquanto o Carnaval, cuja 
celebração seria no 1º dia de março, teve, novamente, seus desfiles adiados e, portanto, passou 
a ser um “Carnaval fora de época”, realizado próximo ao Feriado de Tiradentes, no dia 21.

A Páscoa já é um “feriado móvel”, que muitas vezes acaba por confundir a população: de 
acordo com o Google Trends, ferramenta que permite escanear o número de pesquisas por um 
determinado termo, houve, entre março e abril, um “aumento repentino” nas buscas por “qual 
a data da Páscoa em 2022”.

Com a Guerra na Ucrânia, por exemplo, matérias-primas para a produção dos ovos de 
Páscoa sofreram alta nos preços, impactando o valor final visto nos supermercados, como Mais 
Expressão mostra nesta edição. Outro fator que contribuiu com o cenário foi o reajuste de pre-
ços dos combustíveis, que tornaram o processo de transporte das mercadorias ainda mais caro. 
Outro item que viu o preço subir foi o peixe: 9,28% em relação a 2021.

Assim, diante de tantas mudanças realizadas à revelia do cidadão e de alterações que tam-
bém ocorrem fora do seu controle, o que resta é comemorar a Páscoa em família, que é o núcleo 
mais importante para o seu humano e depois, quem quiser e puder, brincar o Carnaval. Ser feliz 
é imperioso em meio ao caos.

Não, pois a prisão é pessoal. Não haverá prisão daquele que não tem a obrigação de pagar alimen-
tos, como é nos casos dos avós, por exemplo. 

É frequente as pessoas acharem que quando aquele que tem a obrigação de pagar a pensão alimen-
tícia, não faz, na sua maioria o pai da criança, então poderá requerer a prisão dos avós, como forma 
de substituição. Nossa legislação não permite tal situação, a prisão só ocorrerá na pessoa daquele que 
a sentença judicial determinou que pague.

De acordo com o Código Civil, é obrigação dos pais custear a pensão alimentícia quando o ali-
mentando não está sob sua guarda, inclusive, o(a) genitor(a) que estiver com esta também deverá 
contribuir com o sustento do filho, sendo que, o dinheiro é utilizado de maneira direta, uma vez que 
está com a guarda.

Entretanto, na hipótese de os pais não possuírem condições de arcar com a obrigação, daí sim, os 
avós podem ajudar nas despesas, conforme disposto no artigo 1.698, do Código Civil. Neste caso, os 
avós terão somente que complementar o valor, mas só serão obrigados a fazerem através de decisão 
judicial.

Sendo assim, na hipótese de impossibilidade integral dos pais, os avós deverão pagar a quantia 
total. No entanto, se parcial, os avós se responsabilizarão pelo valor faltante; e apenas se tiverem pos-
sibilidade econômica de arcar com a referida pensão.

Assim, quando ouvirem falar que os avós serão presos no lugar do filho, lembre-se que isso não é 
possível.
Alexsandra Manoel Garcia – Advogada especialista em Direito das Famílias na AMG Advocacia.

Grupo Silvana Carvalho - www.silvanacarvalho.com.br

Condomínio Paradiso – Indaiatuba/SP
Conheça o condomínio mais completo de Indaiatuba/SP, o Paradiso. O local ideal para quem de-

seja viver em uma belíssima casa moderna, com todo o encanto de morar no interior.
Uma área escolhida a dedo por conter tudo o que você precisa para morar com qualidade de vida: 

vistas incríveis, conforto, privacidade e muita área verde.
O residencial localiza-se em um ponto estratégico da cidade, estando a 4 minutos do Parque Eco-

lógico, a 10 minutos da Prefeitura Municipal, Poupatempo, Cartório e a 30 minutos do Aeroporto 
Viracopos. Além de acesso rápido e seguro às melhores rodovias do país.

Contempla 370.000 m² de área total, sendo 85.000 m² de mata nativa preservada, lagos com águas 
cristalinas e várias espécies de peixes. Bem como alto nível de segurança, com vigilância armada, 
ronda constante e portaria 24 horas.

A área de lazer conta com uma infraestrutura completa para você desfrutar de bons momentos com 
a família e amigos. Sendo constituída por piscina, salão de festas, espaço gourmet com churrasqueira 
e playground. Além de espaços para a prática de esportes, sendo eles: campo de futebol, quadras de 
tênis, quadra poliesportiva e academia equipada com diversos aparelhos.

A administração do condomínio promove ainda diversos eventos internos e colônia de férias para 
seus filhos. Proporcionando muita interação, vínculos e amizades confiáveis para os seus pequenos. 

É composto por 392 lotes com metragem a partir de 420 m², rodeado por um vistoso paisagismo. 
Também possui sistema de fiação subterrânea e guias estilo americana, garantindo segurança e um 
visual limpo.

Quer saber mais sobre o condomínio e os imóveis disponíveis para venda? 
Entre em contato agora mesmo.
WhatsApp (19) 9 9364-7898
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Deputado critica que indaiatubanos
votem apenas em candidatos da cidade

Lideranças locais atacam candidatos ‘forasteiros’Parlamentar fala sobre propostas
A entrevista realizada com o 

deputado federal Kim Kataguiri 
(União) aconteceu após o políti-
co querer se manifestar para dis-
cordar de afirmações realizadas 
por lideranças locais ao Mais 
Expressão. A época, na repor-
tagem “Lideranças atacam can-
didatos forasteiros”, publicada 
na edição 986, o jornal mostrou 
haver uma concordância entre 
os divergentes grupos políticos 
da cidade sobre a necessidade de 
se eleger um deputado com base 
eleitoral em Indaiatuba.

O presidente da Câmara de 
Indaiatuba e pré-candidato a 
uma vaga no Congresso, Pepo 
Lepinsk (MDB), comentou na 
oportunidade que é mais fácil 
para a população cobrar me-
lhorias se a sede do candidato 
for em Indaiatuba. “Senti uma 
falta de representatividade muito 
forte no âmbito federal, por isso 
estou me colocando à disposi-

Perguntado sobre a ad-
minstração local, Kim Ka-
taguiri diz que não conhece 
pessoalmente ou mesmo já 
trocou mensagens com o 
gestor local, Nilson Gaspar 
(MDB). De acordo com o 
deputado, o fato de Indaia-
tuba ter uma boa capacidade 
de arrecadação de receitas, 
segundo o político, deveria 
elevar-lá a um salto quali-
tativo, principalmente nas 
questões de saúde e edu-
cação. 

Perguntado sobre as 
propostas para a cidade de 
Indaiatuba, Kim disse que 
continuará encaminhando 
emendas direcionadas à 
saúde, principalmente para 
as cirurgias eletivas. A área 
de educação também deve-
rá receber investimentos, 
voltados às crianças da edu-
cação básica. “O meu foco é 

ção”, disse o vereador. 
Atual pré-candidato ao cargo 

de deputado estadual, o vereador 
Ricardo França, do Podemos, 
disse que a representação já 
existente nas esferas estaduais 
ajudou bastante o desenvolvi-
mento do município nos últimos 
anos. Ele se refere aos deputados 
Rogério Nogueira (União), que 

na primeira infância porque 
é onde você tem a maior 
parte de desenvolvimento 
das capacidades cognitivas”. 

De acordo com o par-
lamentar, boa educação e 
alimentação é fundamental 
para as crianças. “Devo 
mandar emendas para In-
daiatuba nesse aspecto”, 
finalizou o deputado. (LM)

Kim Kataguiri rebate a campanha que lideranças de 
Indaiatuba estão colocando em prática este ano defen-
dendo que os eleitores locais não votem em forasteiros 

O deputado federal Kim 
Kataguiri (União), 
de 26 anos, concedeu 

uma entrevista exclusiva ao 
jornal Mais Expressão, na 
última terça-feira (5), para 
discutir a política local, suas 
ligações com o município e 
os planos para 2022. 

O parlamentar afirmou, 
por exemplo, que não acha 
primordial concentrar o 
voto em candidatos locais 
como defendem lideranças 
de Indaiatuba. O correto, 
na visão de Kataguiri, é 
dar mais importância aos 
aspectos ideológicos. “O 
cargo de deputado federal 
exige posições em assuntos 
federais. O que o Bolsonaro 
faz em diversas questões 
afeta Indaiatuba, São Paulo 
e o Brasil. É claro que é im-
portante conhecer a região, 
mas o que interessa são os 
posicionamentos nacionais”, 
comentou. 

O foco nas pautas ide-

ológicas é o caminho mais 
adequado pelo qual Kim 
Kataguiri se direciona na 
política. “O que interessa 
mais para essa pessoa: ser 
um indaiatubano ou ter um 
posicionamento firme sobre 
fundo eleitoral?”, questio-
nou o deputado em determi-
nado momento da entrevista, 
ao que emendou, “existe 
uma eleição só para pautas 
locais; eu não posso decidir 
colocar ou tirar lombada em 
Indaiatuba”. 

Ainda de acordo com o 
deputado, a eleição apenas 
por uma questão de locali-
dade não garante uma boa 
atuação do candidato eleito, 
pelo menos do que ele tem 
visto durante a sua atuação 
como parlamentar. “Quem 
se elege com votos só de 
uma região, em geral, abre 
mão das convicções pessoais 
para vender o voto para o 
presidente, que retribui com 
emendas para a cidade”. Ka-
taguiri também afirmou que 
dessa forma, o dinheiro pú-
blico acaba sendo gasto pelo 

DIVULGAÇÃO / ASCOM DEP. KIM KATAGUIRI

À esq., Dona Claudia, ao centro o deputado Kim e o cachorro da famí-
lia, Ken. À direita, Gabriele Kataguiri e seu esposo, Christian Oliveira

O presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, que defende candidatura localO prefeito Nilson Gaspar (MDB)

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

apoio político, não a partir 
de pautas ideológicas e de 
melhores políticas públicas.  

Nascido em Salto, mas 
criado em Indaiatuba, Kim 
Kataguiri se considera in-
daiatubano e diz ter orgulho 
do local que morou até cur-
sar a universidade, no ABC.
Uma das suas principais 
memórias é de frequentar 
a Associação Cultural Es-
portiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba (ACENBI), onde 
manteve mais contato com 
a comunidade japonea. O 
parlamentar contou que essa 
vivência foi decisiva para 
ajudar nos diálogos que ele 
mantém com o Consul de 
São Paulo e o Embaixador 
do Japão em Brasília. 

A cidade também é im-
portante para a sua votação, 
em proporção uma das 10 
cidades que mais votou no 
deputado. Durante o manda-
to, o político enviou R$ 1,8 
milhão em emendas para o 
Hospital Augusto de Olivei-
ra Camargo, principalmente 
durante à pandemia.

está no quinto mandato e Bruno 
Ganem (Pode). 

A última vez que Indaiatuba 
conseguiu eleger um deputado 
federal com base eleitoral e polí-
tica composta majoritariamente 
em Indaiatuba foi em 2006, 
quando o então ex-prefeito Rei-
naldo Nogueira (MDB) obteve 
mais de 184 mil votos. (LM)

XXXX



Câmara aprova área para construção 
de escola no Jardim das Gaivotas

Vereadores triplicam repasse destinado para entidade

A Câmara de Indaia-
tuba voltou a pautar 
o projeto de lei da 

Prefeitura que doa uma 
área de 3.479,42m² para 
o governo de São Paulo. 
O local ficará sob a res-
ponsabilidade da Secre-
taria de Educação, que se 
comprometeu a construir e 
implantar uma nova esco-
la estadual no Jardim das 
Gaivotas. 

O projeto, enviado em 
caráter de urgência pelo 
Executivo Municipal, foi 
novamente aprovado de 
forma unânime pelos ve-
readores, contando com 12 
votos positivos. O docu-
mento prevê a devolução 
do lote para a Prefeitura, 
caso os órgãos estaduais 
não utilizem o local para 
os devidos fins estipulados.

Durante a votação, o 
líder do Governo, verea-
dor Arthur Spíndola (PP), 
destacou a atuação dos 
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Durante a sétima sessão or-
dinária, os vereadores de Indaia-
tuba aprovaram a um aumento 
no repasse de combustível para 
a Comunidade Farol, entidade 
com trabalho social voltado ao 
acolhimento de moradores de 
rua e que atualmente acolhe 80 
homens e 12 mulheres no local. 

Com a aprovação, o repasse de 
combustível irá triplicar, saindo 
de 150 litros para 450 litros por 
mês. 

O presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk (MDB), comen-
tou durante a votação que proje-
tos como esse são muito impor-
tantes, sendo preciso incentivar 

Local tem 3.479,42 m2 e Secretaria de Estado da Educação deverá ainda elaborar o projeto

O líder do Governo na Câmara, Arthur Spíndola 
(PP), que defende investimentos na educação

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

cada vez mais iniciativas como 
essas. “Precisamos, aliás, estu-
dar a possibilidade de reduzir 
o tempo de três para dois anos, 
exigido pela legislação, para 
que as entidades beneméritas 
possam começar a receber re-
passes e verbas do município”, 
comentou o vereador. (LM) 

CÂMARA DE INDAIATUBA

vereadores em prol do pro-
jeto aprovado. “Mais uma 
prova do muito que os 
vereadores fazem pela me-
lhoria da educação no mu-
nicípio”, disse. Ele também 
teceu elogios ao presidente 
da Câmara de Indaiatuba, 
Pepo Lepinsk (MDB), im-
portante, nas palavras de 
Arthur, para que o projeto 
fosse pautado no plenário 
da Câmara. “Sabemos que 
o Pepo se empenhou muito 
para que o projeto de do-
ação fosse apresentado a 
esta Casa, em atendimento 
aos inúmeros pedidos dos 
moradores do Campo Bo-
nito”, finalizou. 

Lepinsk agradeceu aos 
elogios e aproveitou para 
fazer algumas ressalvas em 
relação a Diretoria Regio-
nal de Ensino. “As mães de 
Indaiatuba são obrigadas a 
se dirigir até Capivari para 
tentar alterar as decisões da 
Diretoria e não conseguem, 
isso é inadmissível”, finali-
zou o preseidente.
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PERCIVAL NOGUEIRA DE MATOS*
Especial para o Mais Expressão 

Toyota anuncia 50 milhões 
para fábrica da cidade

A Toyota anunciou um in-
vestimento de R$ 50 milhões 
em sua planta localizada em 
Indaiatuba, local onde pro-
duz, desde 1998, o Corolla 
sedã para todo o território 
latino-americano. A primei-
ra etapa do plano terá início 
ainda neste ano, visando o 
modelo de 2023. 

Segundo a montadora, o 
investimento será fundamen-
tal para aquisição de novas 
tecnologias na linha de mon-
tagem da unidade,  alterando 
o projeto iniciando um novo 
ciclo de renovação da atual 
geração do modelo.“Há mais 
de 20 anos, nossa planta em 

Indaiatuba demonstra sua 
capacidade para gerar negó-
cios de forma bem-sucedida. 
Isso porque damos maior 
importância aos planos que 
ultrapassam o curto prazo”, 
disse Rafael Chang, presi-
dente da Toyota do Brasil, 
em nota divulgada. 

Apesar de anunciar in-
vestimentos, a empresa 
irá fechar a fábrica de São 
Bernardo do Campo, no 
ABC. Os funcionários serão 
realocados para as outras 
plantas do interior de SP, 
o que inclui Indaiatuba. 
(Lucas Mantovani)

Medida Provisória muda relações de trabalho, princi-
palmente no que diz respeito ao teletrabalho

Novas alterações na legislação 
trabalhista que precisam de atenção

Em 25 de março o go-
verno federal publicou 
a Medida Provisória nº 

1.108, que traz algumas altera-
ções nas relações de trabalho, 
notadamente naquilo que diz 
respeito ao teletrabalho.

O que é teletrabalho?
Teletrabalho ou trabalho 

remoto nada mais é que a 
prestação de serviços fora das 
dependências do empregador, 
de maneira preponderante 
ou não, com a utilização de 
tecnologias de informação e 
de comunicação, que, por sua 
natureza, não se configure 
como trabalho externo.

Prioritários 
Uma alteração importante 

é no sentido de que os em-
pregadores deverão conferir 
prioridade aos empregados 
com deficiência e aos empre-
gados com filhos ou criança 
sob guarda judicial até quatro 
anos de idade na alocação 
em vagas para atividades que 
possam ser efetuadas por meio 
de teletrabalho ou trabalho 
remoto.

Prevê também, referida 
Medida Provisória, que o em-
pregador não será responsável 
pelas despesas resultantes do 
retorno ao trabalho presencial, 

na hipótese de o empregado 
optar pela realização do tele-
trabalho ou trabalho remoto 
fora da localidade prevista no 
contrato, salvo disposição em 
contrário estipulada entre as 
partes.

Contrato formal
Importante que os empre-

gadores estejam atentos à ne-
cessidade de que a contratação 
na modalidade de teletrabalho 
ou trabalho remoto deve cons-
tar expressamente em con-
trato individual de trabalho, 
elaborado especificamente 
com a previsão de uma das 
modalidades.

Controle de jornada
Um ponto muitíssimo 

importante é no tocante à 
obrigatoriedade de controle 
de jornada, já que, em 2017, 
quando essa modalidade de 
contratação foi inserida na 
CLT, a previsão legal era de 
que não haveria necessidade 
de controle pela empresa. 
Agora, porém, a Medida Pro-
visória dispensa o controle de 
jornada apenas para os contra-
tos de teletrabalho, cujos traba-
lhadores prestam seus serviços 
por produção ou tarefa.

Portanto, aos trabalhadores 
que prestam seus serviços por 
jornada, cabe ao empregador o 
controle de jornada, mediante 
utilização dos meios tecnoló-

gicos de controle de ponto.
Isso porque na redação da 

MP 1.808/2022, há a previsão 
de que o empregado submeti-
do ao regime de teletrabalho 
ou trabalho remoto poderá 
prestar serviços por jornada ou 
por produção ou tarefa, porém, 
a não obrigatoriedade do con-
trole de jornada só se aplica 
às modalidades de produção 
ou tarefa.

Tempo à disposição 
Importante frisar que o 

teletrabalho ou trabalho re-
moto não se confunde e nem 
se equipara à ocupação de 
operador de telemarketing ou 
teleatendimento, assim como o 
tempo de uso de equipamentos 
tecnológicos e de infraestru-
tura necessária, de softwares, 
de ferramentas digitais ou de 
aplicações de internet utiliza-
dos para o teletrabalho, fora da 
jornada de trabalho normal do 
empregado, não constitui tem-
po à disposição do emprega-
dor, regime de prontidão ou de 
sobreaviso, exceto se houver 
previsão em acordo individual 
ou em acordo ou convenção 
coletiva de trabalho.

Para estagiários 
A partir da vigência da 

Medida Provisória em co-
mento, permite-se a adoção 
do regime de teletrabalho ou 
trabalho remoto para estagiá-

rios e aprendizes.
No tocante à aplicação da 

legislação, nas convenções ou 
acordos coletivos de trabalho, 
aplicam-se aquelas relativas à 
base territorial do estabeleci-
mento de lotação do empre-
gado, independentemente do 
local onde ele resida e preste 
seus serviços.

Novas alterações
Importante destacar que, 

como se trata de Medida Pro-
visória, ela tem sua validade 
por período de 60 (sessenta) 
dias, podendo ser prorrogada 
por igual período, caso não 
seja convertida em lei nesse 
período.

O teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, mas 
precisa ser regulamentado adequadamente

REPRODUÇÃO 

Estagiários também podem se valer do teletrabalho

REPRODUÇÃO 

Se ao final dos dois perío-
dos ainda permanecer como 
MP, sem que haja sua conver-
são em lei, perderá sua eficácia 
e todas as disposições deixam 
de existir, voltando à condição 
anteriormente especificadas.

Sobre o autor
Percival Nogueira de Ma-

tos, Contador e Advogado, 
especialista em Direito Tribu-
tário, Holding e Planejamento 
Societário, Pós-Graduado em 
Direito do Trabalho e Proces-
sual do Trabalho, sócio do 
escritório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de Advo-
cacia e do escritório contábil 
Harmonia Contabilidade.
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Saque emergencial do FGTS começa a 
ser liberado a partir do próximo dia 20

REPRODUÇÃO/GOVERNO FEDERAL 

Receita prorroga prazo para entrega da declaração do IR

A partir do dia 20 de 
abril, os trabalhadores com 
contas ativas ou inativas 
no Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) 
poderão sacar até R$ 1 mil.

Segundo a Caixa Econô-
mica Federal, o valor a ser 
liberado vai depender do sal-
do que cada pessoa possui no 
fundo, considerando a soma 
dos valores disponíveis de 
todas as contas do FGTS. Os 
saques serão permitidos até 
15 de dezembro.

A liberação será feita de 
acordo com o mês de ani-
versário do trabalhador. Os 
primeiros a receber são os 
nascidos em janeiro, a partir 
de 20 de abril. Quem nasceu 
em fevereiro vai poder sacar 
o dinheiro em 30 de abril e 
assim por diante. Confira o 
calendário completo abaixo.

O objetivo da medida é 

realizado em Conta Pou-
pança Social Digital. No 
próprio aplicativo Caixa 
TEM será possível pagar 
boletos e contas, utilizar 
o cartão de débito virtual 
para pagamento em lojas, 

A Receita Federal pror-
rogou para o dia 31 de maio 
de 2022 o prazo final para 
a entrega da declaração de 
ajuste anual do Imposto de 
Renda (IR), que tem como 
base os rendimentos obtidos 
no ano de 2021.

 A protelação visa di-
minuir eventuais efeitos da 

Pagamentos serão feitos conforme a 
data de aniversário do trabalhador e 
o limite foi fixado em até R$ 1 mil

reduzir o comprometimento 
da renda e endividamento 
das famílias em função da 
crise sanitária provocada 
pela Covid-19.

Consulta
Para saber se há valores 

para sacar, valor permitido 
e data que o dinheiro será 
liberado, o trabalhador deve 
acessar o aplicativo do FGTS 
ou pelo site www.caixa.gov.
br/beneficios-trabalhador/
fgts/Paginas/default.aspx. 

No site da Caixa, é pre-
ciso informar o NIS (PIS/
Pasep), que pode ser consul-
tado na carteira de trabalho 
ou em algum extrato antigo 
que o trabalhador tenha e 
usar uma senha cadastrada 
pelo próprio trabalhador. É 
possível usar ainda a Senha 
Cidadão.

Saque
O crédito do Saque Ex-

traordinário do FGTS será 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pandemia da Covid-19 que 
possam dificultar o preen-
chimento e envio das de-
clarações, “visto que alguns 
órgãos e empresas ainda 
não estão com seus serviços 
de atendimento totalmente 
normalizados”.

Apesar da prorrogação, 
a Instrução Normativa man-

tém o cronograma para a 
restituição dos cinco lotes 
aos contribuintes. O primei-
ro está previsto para 31 de 
maio. Os segundo e terceiro 
lotes serão restituídos no dia 
30 de junho e 31 de julho. O 
quarto lote está previsto para 
31 de agosto; e o quinto, para 
30 de setembro.(DK)

sites ou aplicativos, além 
de fazer compras em esta-
belecimentos comerciais 
pagando com o QR Code nas 
maquininhas.

O valor também poderá 
ser transferido para outras 

contas bancárias. O cliente 
pode realizar transações por 
meio do Pix, além de efetuar 
saque nos terminais de auto-
atendimento da Caixa e nas 
casas lotéricas.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br
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Operações realizadas em ambientes virtuais se torna-
ram populares, mas ainda não há legislação específica

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

O advogado tributaris-
ta Nicholas Coppi, 
da Coppi Advogados 

Associados, entende que as 
operações realizadas com crip-
tomoedas e NFTs devem ser 
declaradas no Imposto de Ren-
da deste ano, ainda que não haja 
uma legislação específica para 
tratar desse assunto.

Ele diz que a informação 
deve constar na ficha de Bens e 
Direitos. “No caso de eventual 
omissão, é recomendável que o 
contribuinte retifique a declara-
ção a fim de evitar questiona-
mentos e penalidades impostas 
pela Receita”, acrescenta. 

As criptomoedas e os NFTs 

Advogado diz que 
IR deverá incluir 
criptomoedas e NFTs 

integram o metaverso, expres-
são que se tornou conhecida 
depois que o Facebook anun-
ciou, em 2021, que objetivava 
se tornar uma “empresa de 
metaverso” em até cinco anos. 

O conceito remete a uma 
revolução através da união do 
mundo real ao virtual, tendên-
cia que está mais próxima do 
cidadão do que a maioria das 
pessoas imagina. 

As criptomoedas, já bem 
populares no mundo todo, 
são sistemas de pagamento 
digitais que independem de 
bancos para confirmação das 
transações e são protegidas 
por sistemas de criptografia. O 
dinheiro físico, neste caso, não 
existe propriamente, mas é ge-
rado através de códigos online, 

REPRODUÇÃO

Transações no ambiente virtual se misturam às do mundo real

que, por sua vez, dependem de 
atividades realizadas “na vida 
real”: o bitcoin, por exemplo, 
está ligado a atividades de 
mineração.

Os NFTs, por outro lado, 
são menos conhecidos, e re-
presentam os “non-fungible 
tokens” (tokens não fungíveis), 
um tipo de investimento digital 
que consiste em representações 
de bens, sejam eles virtuais ou 
físicos, no ambiente virtual, 
tornando-os bens únicos e, 
portanto, insubstituíveis. O que 
pode acontecer com imagens, 
por exemplo, que, através do 
comércio de NFTs, podem ser 
negociadas no meio virtual. 

Portanto, enquanto as crip-
tomoedas são meios de paga-
mento, os NFTs são produtos, 
bens que podem ser comercia-
lizados e adquiridos. 

Limites
Como uma legislação es-

pecífica para o metaverso deve 
demorar para se estabelecer 

definitivamente no Brasil, o 
advogado Nicholas Coppi diz 
que a Receita Federal considera 
os criptoativos e NFTs como 
passíveis de declaração já em 
2022, desde que eles superem 
os R$ 5 mil.

A informação consta de 
uma regulamentação feita por 

meio da Instrução Normativa 
da Receita Federal nº 1.888/19.

Para o advogado, apesar 
disso, é possível afirmar com 
segurança que ainda existe 
muito desconhecimento acerca 
das hipóteses de obrigatorieda-
de de declaração das criptos, 
mas elas existem.

“A questão do funciona-
mento das leis tributárias no 
metaverso é um assunto que 
vem dividindo a opinião dos 
especialistas. 

A primeira corrente enten-
de que é necessária a edição 
de legislação específica para 
regulamentar as particulari-
dades desse universo digital.

Por outro lado, existe uma 
corrente que defende a apli-
cação das leis tributárias já 
existentes para os fatos ocor-
ridos no metaverso”, explica 

Especialistas continuam divididos
o advogado Nicholas Coppi. 
“Em razão da complexidade 
do assunto e da dimensão 
das alterações legislativas 
que devem ser feitas, há uma 
grande dificuldade na re-
gulamentação dessas novas 
tecnologias”.

O especialista acredita 
que, em um primeiro momen-
to, a tendência será a aplica-
ção de normas preexistentes 
a essas operações, em uma 
tentativa de adequá-las a essa 
nova realidade. (HM).
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Páscoa mais ‘salgada’ incentiva troca 
de ovos de chocolate por bombons
Produto está até 40% mais caro em relação a 2021, mas supermercadistas apostam na data

A inflação dos alimentos 
também impactou na 
Páscoa. Isso porque com 

a elevação do valor do cacau 
neste ano, os ovos de chocolate 
estão até 8,5% mais caros nos 
supermercados e chocolaterias, 
segundo a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo.

A inflação geral da econo-
mia e a específica dos ingredien-
tes do chocolate estão entre os 
motivos do aumento dos ovos de 
Páscoa, segundo a Associação 
Paulista de Supermercados.

A aposentada Maria Sylvia 
Ribeiro, 64 anos, disse que 
costuma presentear os netos 
com uma cesta com diversos 
chocolates, porém neste ano 
não será possível. “Eu gosto de 
encher meus netos de doçuras 
na Páscoa. Costumo dar ovos e 
outro tipos de chocolates, mas 
com o preço que está é impossí-
vel manter a tradição da cesta”. 

A Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas informou 
que o preço é impactado por di-
ferentes fatores, como os valores 
do açúcar, do leite e do cacau, 
além da variação do dólar, das 
contratações e dos impostos. 
Segundo a associação dos fa-
bricantes, os ovos de Páscoa são 
produtos que têm uma produção 
mais complexa, com custos de 
embalagem, armazenamento e 

Preço dos ovos de Páscoa é impactado por diferentes fatores

HELLICA MIRANDA

Data movimenta 
contratações

logística diferenciados.
Apesar do aumento dos 

preços, o setor supermercadista 
está otimista com a terceira data 
mais importante para o varejo 
de alimentos, atrás do Natal e 
da Black Friday. “A estimativa 
de crescimento para a categoria 
chocolates é de 7%. Especifica-
mente para os ovos de Páscoa 
é de 5%, em comparação com 
2021”, disse o diretor comercial 
do Supermercado Pague Menos 

A Páscoa assim como 
outras datas comemorativas 
e importantes para o vare-
jo gerou um aumento nas 
contratações para trabalhos 
temporários. Cerca de 14 mil 
em todo o Brasil.

É o que diz o Sindicato 
das Empresas de Prestação 
de Serviços a Terceiros e de 
Trabalho Temporário do Es-
tado de São Paulo enfatizan-
do que a data contribui para a 
diminuição do desemprego e 
para circulação de dinheiro.

“O quadro de funcio-
nários das empresas está 
enxuto e, em picos sazonais 
de produção e venda, como 
acontece na Páscoa, o traba-
lho temporário é a solução 
para recompor esta mão de 
obra e atender pedidos” afir-
ma o presidente do sindicato, 
Vander Morales.  (DK)

da unidade de Indaiatuba, Mau-
rício Almada.  “Nossas maiores 
apostas estão nas barras de cho-
colate e bombons”, completa.

Já para os produtos relacio-
nados à data, a expectativa é 
de crescimento nas vendas de 
bacalhau, azeites e azeitonas. 
“Esperamos um crescimento 
de 29% em comparação ao 
ano passado”, aponta o diretor 
comercial do Supermercado 
Pague Menos.

Segundo levantamento da 
Apas, esse histórico e a redução 
dos índices de desemprego apre-
sentados no início do ano, fez 
com que 37% dos empresários 
do setor supermercadista ficas-
sem mais otimistas em relação 
às vendas da Páscoa deste ano 
em relação às do ano passado, 
enquanto 45% acreditam que o 
desempenho será semelhante ao 
de 2021. Os ovos estão até 40% 
mais caros em relação a 2021, 
mas a estimativa do setor super-
mercadista é de um aumento de 
36% nas vendas de chocolates 
na Páscoa deste ano.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br



Mais Expressão comemora sucesso da 
edição regional

O Grupo Mais Expres-
são comemora o su-
cesso da sua edição 

regional com a divulgação 
nesta semana do 50º número. 
Criada em meio à pandemia, 
a versão do jornal de In-
daiatuba para as cidades da 
região também demonstrou 
arrojo. 

“Chegar a 50 edições, 
mesmo com uma crise eco-
nômica como a da pandemia, 
confirma que estávamos 
ouvindo corretamente o de-
sejo das populações dessas 
cidades, de que precisavam 
de um órgão de informação 
como o nosso”, diz Alan 
de Santi, diretor geral do 
Grupo.

“O Mais Expressão re-
gional circula em Monte 
Mor, Capivari, Elias Fausto, 
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Criada em meio à pandemia, aposta 
deu resultado e chega esta semana 
ao 50º número de publicação

O Mais Expressão criou 
um número específico para 
receber sugestões de pauta 
e denúncias dos leitores: 
(19) 99895-4296. Por meio 
desse whatsapp o contato é 
direto com os jornalistas. 
Todas as mensagens en-
caminhadas serão respon-
didas por um jornalista da 
redação. 

Leitor tem whats direto da redação

Importante: as men-
sagens enviadas para o 
whatsapp da redação serão 
respondidas na hora apenas 
entre 9h e 17h e de segunda 
a sexta-feira. Nos demais 
horários e dias, as mensa-
gens também serão rece-
bidas e respondidas na sua 
totalidade, mas não haverá 
resposta imediata. (LM).

REPRODUÇÃO

Rafard e Mombuca, mas há 
planos para chegar a mais 
quatro cidades”, diz Cleiton 
Fernando Manzato, diretor 
comercial do Grupo.

Aposta
A ex-editora-chefe do 

jornal de Indaiatuba Denise 
Katahira, que está há 9 anos 
no Grupo Mais Expressão 
e participou ativamente do 
processo de criação do jor-
nal regional, afirma que o 
Grupo apostou na força das 
cidades, das suas populações 
e do mercado publicitário 
delas.

”A ideia de lançar uma 
versão regional do nosso 
jornal começou a se tornar 
um projeto do Mais Expres-
são em 2019. O lançamento 
ocorreria em 2020. Aí veio 
a pandemia e assustou, mas 
a direção entendeu que valia 
a aposta”, diz ela.

Aliado
O retorno 

financeiro em 
relação ao jor-
nal regional foi 
positivo, por-
que a iniciativa 
ganhou aceita-
ção rápida. De 
acordo com Rose 
Lopes, vendedora 
responsável pe-
las cidades da re-
gião, existe uma 
boa relação com os 
anunciantes. “É uma 
região que vem cres-
cendo muito e que consome 
bastante jornal. Gosto muito 
de trabalhar nessas cidades. 
Tivemos um bom retorno 
com os nossos clientes”, diz.

Para o atual editor-chefe 
Eloy de Oliveira, o jornal 
ganha aprovação quando se 
torna um aliado da popula-
ção na cobrança das autori-
dades por melhorias, como 
ocorreu em janeiro deste 
ano, período no qual várias 
cidades da região enfrenta-
ram as piores enchentes de 
sua história. 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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Acidente mata dois jovens, fere quatro 
e derruba poste no centro da cidade

Polícia prende acusado de 
ameaçar esposa com faca

Na contramão do Estado, Indaiatuba 
tem queda de roubos e furtos de moto

Dois rapazes de 18 e 
15 anos morreram 
na hora e quatro me-

ninas, duas de 16 e duas de 
15 anos, ficaram feridas, por 
volta das 7h de domingo (3), 
após o Corolla em que via-
javam bater de frente contra 
um poste de energia na Rua 
Padre Bento Pacheco, no 
Centro de Indaiatuba. 

De acordo com a Guarda 
Municipal, que atendeu a 
ocorrência, o choque foi 
tão violento que derrubou o 
poste, o que interrompeu o 
fornecimento de energia em 
toda a região do acidente, e 
destruiu completamente o 
veículo. Todos os ocupantes 
ficaram presos nas ferragens

As adolescentes infor-

A Polícia Militar prendeu 
um homem, na madrugada 
de sábado (2), na Vila Costa 
e Silva, depois que a mulher 
dele o denunciou por agres-
são e ameaça de morte. Ela 
se trancou em um dos cô-
modos para fugir e chamou 
a polícia.

De acordo com a vítima, 
o marido saiu de casa na 
manhã de sexta-feira para 
comprar produtos em um 
comércio, mas não retornou 
até 2 horas de sábado.

A mulher foi atrás dele e 
o encontrou em um bar na 
Avenida Presidente Kenne-
dy já alterado. Ele não quis 
voltar para casa. Apesar dis-

Indaiatuba registrou queda 
de 12% no número de roubos 
e furtos de motocicletas em 
todo o ano de 2021. Os nú-
meros vão na contramão do 
restante do Estado, que teve 
média de um caso a cada 16 
minutos.

 Os dados estão no Boletim 
Econômico Tracker- Fecap, 
que faz avaliação do compor-
tamento a partir da Secretaria 
de Estado da Segurança Pú-
blica. 

Na cidade de Indaiatuba, o 
mês que ocorreram mais casos 
foi novembro, totalizando 14 
casos de furto.

Para o delegado titular de 
Indaiatuba, Luiz Fernando 

so, ela conseguiu que ele lhe 
entregasse o cartão do banco 
e a chave do carro.

Em depoimento, a mu-
lher disse que o marido só 
foi aparecer em casa por 
volta das 4h e ainda mais 
embriagado. Sem motivos 
aparentes, ele a agarrou pelo 
pescoço e desferiu socos e 
chutes e depois pegou uma 
faca, dizendo que ia matá-la. 

O cunhado da mulher foi 
até o local, mas não conse-
guiu controlar o agressor. 
Após a prisão dele, a vítima 
pediu medida protetiva à 
Justiça e recebeu. (Rayane 
Lins, do programa de es-
tágio).

Motorista não tinha carteira de habilitação; exame não comprovou a utilização de drogas
maram que o motorista, o 
rapaz de 18 anos, perdeu 
o controle da direção após 
sair da Avenida Presidente 
Vargas e entrar na Padre 
Bento. Elas não souberam 
informar se ele estava em 
alta velocidade, apesar dos 
estragos verificados no veí-
culo e no poste. 

O resgate do Corpo de 
Bombeiros teve de cerrar 
a lataria do Corolla para 
a retirada das vítimas. As 
adolescentes foram levadas 
ao pronto-socorro do Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo. Todos passaram 
por exame toxicológico e o 
resultado foi negativo.

No final do dia, três das 
quatro adolescentes foram 
liberadas. A quarta vítima, 
que permanece internada, 
passou por uma cirurgia na 

GUARDA CIVIL

O veículo ficou totalmente destruído com o impacto e os bombeiros 
tiveram de cortar a lataria para resgatar as vítimas

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

tarde de terça-feira e seu 
estado é estável. De acordo 
com os médicos que a aten-
deram, ela não corre risco 
de morte, mas permanecerá 
internada para se recuperar 
mais rapidamente.

A Guarda Civil constatou 
que o motorista não tinha 
carteira de habilitação. O 
caso foi registrado como 
homicídio culposo e lesão 
corporal culposa na dire-
ção de veículo automotor 
(quando não há intenção de 
matar), mas as investigações 
prosseguem para as respon-
sabilizações. 

Os corpos dos dois jo-
vens foram velados na ma-
nhã de segunda-feira (4) e 
enterrados no início da tarde. 
A Guarda Civil não divulgou 
o nome dos dois mortos nem 
das quatro feridas. 

Dias de Oliveira,  os registros 
caíram na cidade por causa 
das rondas constantes, do mo-
nitoramento de câmeras e da 
investigação policial.

“Com a necessidade de re-
posição de peças e o envelheci-
mento da frota de motocicletas, 
somado aos altos preços de 
componentes originais, infeliz-
mente muitos acabam recorren-
do ao ilegal mercado paralelo, 
estimulando assim a prática e 
contribuindo para o aumento 
do número de roubo e furto de 
motos”, diz a Fecap.

De acordo com o Departa-
mento de Pesquisas em Eco-
nomia do Crime da entidade, o 
comportamento dos criminosos 

mudou durante a pandemia, 
cometendo os delitos inclusive 
em locais de acesso restrito. 
O número de ocorrências em 
Garagem/Abrigo de Residên-
cia, em 2019, correspondia a 
162 furtos. Em 2021, saltou 
para 815, um crescimento de 
403,09%.

Das 20.532 motos furtadas 
em 2021 no Estado de São 
Paulo, os modelos mais vi-
sados com 72,86% dos casos 
(14.960 unidades) foram da 
marca Honda, o que representa 
um aumento de 32,30% com-
parado com 2020. Em seguida 
vem os modelos da Yamaha, 
com 13,61%. (Rayane Lins, 
do programa de estágio).
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Festa ajuda a ter a compreensão do  companheirismo Programação é definida com famílias

Comemorar o aniversário 
com os amigos, no ambiente 
escolar, amplia as interações 
sociais, essenciais para o de-
senvolvimento das crianças, 
tornando concreta a compre-
ensão de companheirismo, 
empatia, autoestima, respei-
to, bondade, felicidade, en-
tre tantos outros importantes 
sentimentos.

Por isso e muito mais, 
compreendendo os estu-
dantes como prioridade, 
o Colégio Meta promove 
as festas de aniversário na 
escola, mensalmente, para 
as crianças da Educação In-
fantil e Ensino Fundamental 
(anos iniciais). 

Os aniversariantes do 
mês podem participar de 

Celebrar os aniversários é planejado 
e prática mensal no Colégio Meta
Atividade faz com que a criança se sinta amada, vivência imprescindível para o desenvolvimento 

Celebrar o aniversário 
é uma tradição que 
começou no Egito 

e na Grécia antigos e essa 
prática perdura até os dias 
atuais. O Colégio Meta faz 
questão de manter essa tradi-
ção mensalmente com uma 
programação planejada para 
as crianças.

Aquele momento tão es-
perado de soprar as velinhas 
e reunir pessoas queridas 
ajuda as crianças a marcar o 
tempo e reforça laços fami-
liares e emocionais.

Você sabia que, na an-
tiguidade, os gregos cele-
bravam Artemis, a deusa da 
caça, sempre no sexto dia 
do mês, com bolos redondos 
de mel, simbolizando a lua 
cheia, e que usavam para 
isso muitas velas? 

Posteriormente, a Igreja 
Católica passou a celebrar o 
Natal, que representa o nas-
cimento de Cristo. Assim, 
com o passar do tempo, o 
hábito de celebrar aniversá-
rios ganhou força e novos 
símbolos, como presentear 
para proporcionar ao aniver-
sariante proteção e apreço. 

Chegando ao século XXI, 
essa tradição permanece e 
ainda faz sentido. Para as 
crianças pequenas as festas 

de aniversário representam 
importantes marcos tempo-
rais que ficam para sempre.

Fazer aniversário repre-
senta para elas o que marca 
a nova idade e o seu cresci-
mento, já que ainda não têm 
a mesma noção de passagem 
do tempo que os adultos têm 
com mais responsabilidade.

Celebrar o nascimento 
da criança faz com que ela 

se sinta amada e importante, 
seja no núcleo familiar ou na 
escola. Trata-se, portanto, de 
uma vivência imprescindível 
para o desenvolvimento da 
autoestima e pertencimento. 

Além disso, as come-
morações geram momentos 
muito especiais, respon-
sáveis por criar memórias 
afetivas que permanecem 
conosco durante toda a vida, 

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

A participação da turma ajuda no desenvolvimento 
de conceitos como empatia e autoestima

Os pequenos se sentem integrados com as festas de 
aniversário e guardam esses momentos para sempre

desde o sabor dos doces, o 
cheirinho da festa, o abraço 
forte recebido de quem se 
ama, as músicas ouvidas 
e o famoso e inesquecível 
“Parabéns a você”.

Todas essas memórias se 
fixam com mais facilidade, 
porque são carregadas de 
emoção e o sentimento re-
força sempre o que se vive 
em toda a vida.

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

um momento ímpar, sempre 
preparado com extremo cui-
dado e carinho para propor-
cionar aos pequenos lindas e 
agradáveis memórias.

A preparação das festas 
é um cuidado que o Colégio 
Meta sempre se atém a fazer 
para garantir que o resultado 
seja o melhor para as crian-
ças e para os pais.

Em parceria com as fa-
mílias, momentos simples se 
transformam em marcos his-
tóricos de vida, com direito 
a bolo de aniversário de ver-
dade, salgados apetitosos, 
decorações encantadoras e 
lembranças inesquecíveis no 
Colégio Meta.

Nos olhinhos dos pe-
quenos, o brilho mágico da 

alegria fica registrado e, em 
casa, a família não vê a hora 
de curtir as fotos nos stories 
do Colégio nas redes sociais. 

Por meio dessas intera-
ções se consegue conexões 
perfeitas, que formam os 
adultos de amanhã com le-
veza, harmonia e integração, 
marcas do Colégio Meta na 
sua formação.
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Há oito anos, a OpenBox2 
é conhecida pela sua grande 
variedade de produtos dispo-
níveis em suas lojas, diver-
sificando entre móveis, itens 
de decoração e utensílios, 
iluminação, cama, mesa e 
banho. 

Dentre todos os ítens 
mais vendidos e procura-
dos da loja se destacam os 

O  p r o p r i e t á r i o  d a 
OpenBox2, Márcio Albino, 
disse que pretende expandir 
cada vez mais o alcance e 
tamanho da empresa para 
outros estados e nutre planos 
ainda maiores,  estudando a 
possibilidade de se interna-
cionalozar e levar a loja para 
fora do país.

A OpenBox2 já está pre-

modelos de sofás, mesas e 
cadeiras.

Márcio Albino, responsá-
vel pela loja, conta que entre 
os produtos mais vendidos, 
o setor de sofás é disparada-
mente o que mais tem saída, 
“ Temos o maior estoque de 
sofás a pronta entrega do 
Brasil, em diversos modelos 
e estilos”. (RL).

sente em diversas cidades do 
Estado de São Paulo e, de 
acordo com o proprietário, a 
empresa vai seguir inovando 
e oferecendo sempre o que 
há de novo no mercado de 
decoração, trazendo pro-
dutos de qualidade e com 
custo benefício para que o 
cliente compre com satisfa-
ção. (RL).

Openbox2 é a melhor opção para 
móveis, decorações e utensílios

No mercado de Indaia-
tuba desde 2014, a 
OpenBox2 oferece 

móveis de design e decoração 
que podem chegar ao preço 
de custo e tudo com pronta-
-entrega.

Com o objetivo de trazer 
sempre o que há de novida-
de e tendência no mercado, 
levando harmonia para cada 
ambiente, a empresa conta 

com peças garimpadas para 
dar cada vez mais estilo e cria-
tividade para a casa do cliente.

“O estoque é renovado 
semanalmente, sempre com 
novos produtos. O cliente 
encontra sempre grandes 
oportunidades de garimpar 
móveis, itens de decoração e 
utensílios de grandes marcas a 
pronta-entrega”, conta Márcio 
Albino, diretor da empresa em 
Indaiatuba.

Além de encontrar a 
OpenBox2 em diversas cida-

com um preço que você pode pagar
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO

Endereço:
Av. Francisco de Paula 
Leite, 2200 - Dentro do 

Assaí Atacadista
Horário de 

funcionamento:
Segunda-feira à sábado, 

das 09h30 às 21h30 
Domingo das 09:30 às 

17h50

des, como, Sorocaba, Campi-
nas, Várzea Paulista, Santos e 
a grande São Paulo, a empresa 
conta com a entrega para todo 
o Brasil.

Sua missão é fornecer um 
design acessível, do mais tra-
dicional ao contemporâneo. 
A empresa é mais do que 
um Outlet, é um lugar que se 
pode encontrar produtos por 
um preço que você nunca 
imaginou pagar.

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

A loja oferece uma variedade de produtos 
e itens muitas vezes a preço de custo

DIVULGAÇÃO
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Região Metropolitana tem 3 hospitais 
para tratamento especializado de AVC

Paciente de Indaiatuba que teve a doença aos 14 anos diz que a capacitação é importante 

A Boehringer Inge-
lheim desenvolveu 
o Programa Angels, 

uma iniciativa internacional 
que busca qualificar os cen-
tros de AVC (Acidente Vas-
cular Cerebral) já existentes 
no mundo inteiro e auxiliar 
na implementação de novos.

Até o momento, nenhum 
hospital de Indaiatuba faz 
parte do Programa Angels, 
mas três na Região Metro-
politana de Campinas já são 
certificados para fornecer 
melhores atendimentos e tra-
tamentos para os pacientes 
vítimas de AVCs. São eles: 
o Hospital Vera Cruz, em 
Campinas; o Hospital Esta-
dual de Sumaré; e o Hospital 
e Maternidade Galileo, em 
Valinhos. 

Ainda na macrorregião 
existem o Hospital Paulo 
Sacramento, em Jundiaí, e 
a Santa Casa, de Sorocaba. 
Nesses hospitais, que ficam 
a cerca de 40 km de Indaia-
tuba, o atendimento e a ca-
pacitação foram adequadas.

A melhoria no atendi-

Iniciativa internacional visa melhorar o atendimento; Indaiatuba ainda não se capacitou

mento e no tratamento de 
casos de AVCs é fundamen-
tal em virtude da gravidade 
da doença. O relatório GBD 
(Global Burden of Disease, 
em tradução literal: “carga 
global de doenças”), divul-
gado pela revista científica 
The Lancet, informa que as 
doenças cerebrovasculares 
compõem o segundo gru-
po das enfermidades que 
mais causam mortes em 
brasileiros. Dentre elas, o 
AVC (Acidente Vascular 
Cerebral, conhecido popu-
larmente como “derrame”), 
é a principal causa de in-
capacidade no Brasil e no 
mundo atualmente.

De acordo com a World 
Stroke Organization, a Orga-
nização Mundial do AVC, o 
problema afeta uma a cada 4 
pessoas no mundo ao longo 
da vida. 

Rede Brasil
“Aqui no Brasil, inicia-

mos o projeto em 2017 com 
55 hospitais. Em 2021, fo-
ram realizados 200 treina-
mentos, nos quais mais de 
14 mil profissionais de saú-
de, entre médicos e enfer-

O AVC acontece quando 
o abastecimento sanguíneo 
para o cérebro é interrom-
pido ou drasticamente re-
duzido, privando as células 
do oxigênio e dos nutrientes 
de que precisam. Mas pode 
acontecer também quando 
um vaso sanguíneo se rom-
pe, causando hemorragia 
cerebral. Entre as principais 
causas dessas ocorrências 
estão as malformações ar-
teriais cerebrais, hiperten-
são arterial, cardiopatias e 
tromboembolia (bloqueio da 

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

artéria pulmonar).
E foi o que aconteceu 

com Thales Felipe, de In-
daiatuba, hoje com 22 anos, 
quando tinha apenas 14: “No 
segundo semestre de 2014 
eu sofri um AVC isquêmico 
em casa. Eu estava sozinho 
de tarde, após a escola. Sem 
aviso prévio, nada que in-
dicasse que isso poderia 
acontecer, mas talvez um 
acompanhamento neuroló-
gico pudesse ter previsto. 
Foram vários sintomas que 
eu senti e em diferentes la-

Profissionais treinados e capacitados podem salvar mais vidas 
e em menor tempo, segundo os especialistas

dos do corpo, como zumbido 
alto nos ouvidos, tontura, 
perda de coordenação de 
uma das mãos, um dos meus 
olhos começou a forçar para 
o outro lado, entre outros”.

Levado pela mãe ao hos-
pital depois da crise, ele 
conta que o diagnóstico 
médico foi de uma “enxa-
queca complicada”, mas, 
ao se consultar com um 
especialista pouco depois, 
os exames comprovaram o 
AVC: “Fiz diversos exames 
para descobrir a causa, exa-

Wesley Pereira
Porteiro Diurno

Douglas Miranda
 Promoção para Líder de Portaria

Romildo Viana
Zelador

DESTAQUES DO MÊS DE ABRIL

meiros, foram capacitados. 
Atualmente, 430 hospitais 
no país já dispõem de uni-
dade de AVC, que é uma 
área do hospital com leitos 
dedicados ao atendimento 
multiprofissional do pacien-
te, desde o tratamento da 
fase aguda até a reabilitação 
precoce. Desde o início da 
implementação, mais de 8,9 
milhões de pacientes foram 
tratados adequadamente 
nos centros treinados pelo 
Programa Angels em todo 
o mundo”, ressalta a Dra. 
Gisele Sampaio Silva, pro-
fessora livre-docente em 
neurologia da Universidade 
Federal de São Paulo.

O monitoramento das 
atividades do hospital é 
fundamental para que os 
centros identifiquem possí-
veis déficits no seu atendi-
mento, comparando-se com 
resultados de sua região e do 
mundo, e a partir dos déficits 
encontrados, possam fazer 
melhorias em seu processo 
que vão repercutir em me-
lhores resultados para seus 
pacientes e também para 
reduzir o número de mortes 
por causa da doença.

mes cardíacos, neurológicos, 
ressonância, sanguíneos. O 
único potencial causador 
encontrado foi uma pequena 
abertura no meu coração, 
por onde poderia ter entra-
do algum corpo estranho 
e bloqueado as vias para o 
cérebro”, acrescenta Thales.

Para ele, a capacitação 
do hospital para situações 
como a que viveu poderia 
ter facilitado o diagnóstico 
e, para outros pacientes, for-
necer melhor atendimento e 
suporte.

Estudos científicos de-
monstram que pacientes 
com AVsC com intervalo 
de tempo de 6h a 24 horas 
desde o início do AVC, que 
realizaram a trombectomia 
mecânica associada ao trata-
mento clínico, tiveram uma 
maior independência funcio-
nal em comparação àqueles 
que somente realizaram o 
tratamento clínico. Além 
disso, existem evidências 
de que o procedimento leva 
ao aumento do sucesso na 
desobstrução. (HM)





Colégio Rodin estará no Frutos 2022

“O Rodin foi criado 
a partir de um 
sonho que era 

oferecer uma escola que, 
ao mesmo tempo que fosse 
forte, não deixasse de ser 
uma escola acolhedora. Eu 
quis criar uma escola que 
estimulasse a criatividade 

Escola dos 'pensadores do futuro' 
tem o objetivo de ser a escola mais 
admirada da cidade pela formação 
oferecida aos seus estudantes
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dos alunos e que procurasse 
aproveitar o melhor de cada 
um deles”, revela Marce-
lo Canela, mantenedor do 
Colégio Rodin. “O nosso 
principal valor é o respeito 
ao ser humano. A gente 
acha também muito impor-
tante e tem como um valor, 
respeitar as diferenças, a 
valorização do professor, o 
prazer pelo conhecimento e 

a criatividade”, destaca.
Conhecida como a escola 

dos “pensadores do futuro”, 
o Colégio Rodin tem o ob-
jetivo de ser a escola mais 
admirada da cidade pela for-
mação oferecida aos alunos

“A nossa expectativa em 
relação a participar do Fru-
tos de Indaiá é fazer parte 
de um evento tradicional da 
cidade e de ter a oportunida-
de de estar junto com todos 
que se destacaram pelos 
serviços prestados na cidade 
de Indaiatuba nesse último 
ano”, ressalta Marcelo, que 
vê o espaço criado pela 
premiação como algo muito 
positivo. Fachada das instalações do prédio do Colégio Rodin em Indaiatuba

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Edição deste do evento vai exaltar força e vitórias 
Com tantas dificuldades 

e atribulações causadas pela 
pandemia, a 16ª edição do 
Troféu Frutos de Indaiá bus-
ca exaltar a força e a vitória 
daqueles que contribuíram 
para um cenário mais leve e 
positivo na vida dos indaia-
tubanos.

“O evento acontece não 
somente para dar destaque 
às empresas consolidadas 

no mercado, mas para cele-
brar todas aquelas que vêm 
fazendo um trabalho de 
qualidade em seus segmen-
tos, motivo pelo qual são 
indicadas pelo público, que 
reconhece sua importância 
para a sociedade e para o 
crescimento da cidade como 
um todo”, destaca Cleiton 
Fernando Manzato, diretor 
comercial do Grupo Mais 

Expressão.
Com um histórico impe-

cável de artistas que já pas-
saram pelo palco do Troféu 
Frutos de Indaiá — como 
o grupo RPM e a cantora 
Elba Ramalho —, a 16ª 
edição não fará diferente: os 
responsáveis pela boa trilha 
sonora do evento serão Mar-
cos & Belutti. (HM)

Parte da decoração da edição de 2021

DIVULGAÇÃO
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Final de semana tem jogos do futebol 
amador com a fase classificatória

Após dois anos de paralisa-
ção, por conta da pandemia da 
Covid-19 e o aval da Secretaria 
de Saúde do Município, final-
mente a bola começou a rolar, 
dando início aos campeonatos 
amadores de futebol em In-
daiatuba. 

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

O retorno deveria ocorrer 
em janeiro deste ano, mas, 
devido ao aumento de casos de 
coronavírus e internações nos 
hospitais da cidade, foi adiado. 
A nova data então passou para 
fevereiro, mas pelo mesmo 
motivo também foi cancelado, 
dando início assim, nos meses 

de março e abril.
A primeira competição a se 

iniciar foi a 14ª Copa Vila Avaí 
2022/Secom, que começou no 
domingo, dia 6 de março, com 
quatro jogos no minicampo da 
Vila Avaí. Já no domingo dia 
3 de abril, estreou a Copa da 
Amizade. Os jogos acontecem 
simultaneamente nos campos 
da Osan, São Conrado, CET 
1, Cruzeiro, Vale Verde e 
Ferroviário. 

14ª Copa 
A competição, que tem pa-

trocínio Sindicato do Comércio 
(Secom), terá premiação em 
dinheiro, cujo valor foi anun-
ciado durante a festa de aber-
tura da competição, realizada 
na sede da Lidi. Entretanto. A 
quantia ainda não foi divulgada 
à imprensa pela Lidi.

Neste ano o campeonato es-

Equipes se enfrentam no minicampo 
da Vila Avaí pela 14ª Copa Vila Avaí 
2022/Secom e também pela Copa da 
Amizade, que começou dia 3 de abril

DIVULGAÇÃO 
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treou no dia 6 de março e conta 
com a participação de 16 times, 
divididos em quatro grupos:  

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

No final de semana pas-
sado, dia 3, quatro times já 
se classificaram, sendo eles, 
Mastiga Samba, Samukas Lan-
ches, Amigos do Cachorrão e 
NBF. Já nesse final de semana 
acontecem mais 4 jogos classi-
ficatórios, Amigos do Toco X 
Sport Club, Os Amigos LME 
X Otro Iskema, Zanzotti F.C 
X Vila Avaí e Exquenta X 
Noroeste. Os jogos acontecem 
já neste final de semana, dia 
10, às 08, 09, 10 e 11 horas 
respectivamente.

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

Associações de Indaiatuba e de Salto promovem torneio especial de dominó às cegas
A Associação dos Defi-

cientes Visuais de Indaia-
tuba (ADVI) promoveu, 
em comemoração aos dois 
anos de criação da entidade, 
no último sábado (26), o 1º 
Torneio Intermunicipal de 
Dominó as Cegas.

O evento ocorreu no Es-
paço Bem Viver, em Indaia-
tuba, e contou com o apoio 
da Prefeitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes, do Rota 
Kids e outros patrocinado-
res. O vereador Profº Sérgio 
Teixeira (MDB) também se 
juntou aos patrocinadores 
e apoiou o evento, que era 
inédito na cidade. 

 Na disputa, participaram 
indaiatubanos e saltenses 
que possuem deficiência 
visual e com a perda ou re-

dução da capacidade visual.  
A entidade de Indaiatu-

ba conquistou dois lugares 
no pódio, ganhando o 1° 
lugar com a dupla Eduardo 
e  Gelson. A ADVI também 
garantiu o 3° lugar na com-
petição, sendo representada 
pela dupla Cláudo e Nando. 

O 2° lugar acabaou fican-
do com a dupla da Associa-
ção dos Deficientes Visuais 
de Salto (ADEVISA), que 
foi representada por Ana 
Beatriz e Kauany.

Atento ao evento, o vere-
ador Profº Sérgio comentou 
sobre a superação nos es-
portes. “O dominó às cegas 
mostra que não há limite ou 
barreira para quem deseja 
vencer e se fazer membro 
da sociedade”, disse o ve-
reador. (Denise Katahira)

Os jogos do campeonato amador estão acontecendo desde março 
depois de dois anos de paralisação por causa da pandemia

Torneio reuniu deficientes visuais das cidades de Indaiatuba e Salto



Ouvidoria de arbitragem da Federação 
admite erro em partida do Primavera

A Ouvidoria da Federa-
ção Paulista de Futebol 
reconheceu um erro de 

arbitragem na primeira partida 
das quartas-de-final da A-2, 
envolvendo Primavera e Por-
tuguesa. Segundo documento 
assinado por Roberto Perasi, 
um dos responsáveis pela 
ouvidoria, as reclamações do 
Fantasma foram julgadas pro-
cedentes, mas não mudarão o 
resultado.

O lance capital em questão 
aconteceu aos 13 minutos de 
jogo, quando o lateral Tiago 
foi calçado e derrubado na 
área pelo volante Marzagão. 
A árbitra Edna Alves Batista, 
uma das principais do país e 
cotada para representar o Brasil 
na Copa do Mundo do Catar, 
mandou seguir e o VAR não 
chamou para revisão. A jogada 

De acordo com o órgão, árbitro de vídeo e árbitra Edna Alves falharam em lance decisivo

causou indignação de todos no 
banco do Primavera e poderia 
mudar a história do jogo.  

Analisando as imagens, a 
Ouvidoria, no entanto, cons-
tatou que o defensor da equipe 

Sub 15 e 17 estreiam no sábado
Os juniores do Primave-

ra entram em campo neste 
sábado (7) e começam a 
sua caminhada  na disputa 
do Campeonato Paulista de 
Futebol. Com elencos paraa 
disputa das categorias de 15 
e 17 anos, a estreia dos “crias 
da base” será contra o Salto 
FC, em Salto. 

As duas competições 
acontecem de forma simul-
tânea e têm os mesmos ad-
versários, com os Subs 15 e 
17 disputando os seus jogos 
seguidos contra o mesmo 
rival. O apito inicial está 
marcado para às 9h no está-
dio Amadeu Mosca. Às 11h, 
no mesmo estádio, o sub 17 
entra em campo.  

Além do Primavera, 
compõem o grupo 7 da com-
petição mais cinco times da 
região: Desportivo Brasil 
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visitante agiu “de forma impru-
dente” e que a ação “impacta as 
pernas do atacante tocando a 
coxa do mesmo com sua perna/
joelho, tal impacto não permi-
te que o atacante permaneça 

Lance do jogo contra a Portuguesa, que custou a classificação do time de Indaiatuba

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

equilibrado embora já estivesse 
esperando esse contato”. 

A análise da Federação 
segue e critica Edna Alves 
Batista. De acordo com o do-
cumento, Edna estava de frente 

para o lance, isso “sem dúvida 
deveria ter colaborado na boa 
leitura, interpretação e compre-
ensão do jogo”. Roberto Perasi 
também apontou falha na atua-
ção do árbitro de vídeo Danilo 
da Silva, “o qual deveria ter 
buscado o ponto de contato 
com mais tranquilidade para 
se certificar, desde o ponto 
de vista da forma de disputa 
que haveria a possibilidade da 
imprudência”. 

As conclusões da Ouvi-
doria foram encaminhadas ao 
setor de desenvolvimento da 
arbitragem da FPF. Segundo 
o documento, as equipes de 
campo e do VAR envolvidas 
na partida irão receber orienta-
ções técnicas. Os lances tam-
bém foram aproveitados para o 
trabalho semanal de devolutiva 
a todos os árbitros, “visando 
o aprimoramento conceitual 
para as próximas rodadas da 
competição”. 

(Porto Feliz), São Bento 
(Sorocaba), Ska Brasil (San-
tana de Parnaíba), Ituano 
(Itu) e Salto FC (Salto). 

Todos os times do grupo 
jogam entre si em confrontos 
de ida e volta, os dois me-
lhores têm acesso garantido 
para a próxima fase. Os oito 
melhores 3º lugares também 
conseguem uma vaga para 
a segunda fase do torneio, 
quando novos grupos serão 
formados. 

Ao todo, mais de 63 clu-
bes disputam as duas catego-
rias, uma equipe a menos do 
que o planejado. O Nacional, 
tradicional equipe da cidade 
de São Paulo, acabou desis-
tindo da sua vaga em função 
de um acordo judicial cele-
brado entre o clube paulista-
no e o Ministério Público do 
Trabalho. (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



Escritora de Indaiatuba 
recebeu prêmio de 
Lygia Fagundes Telles

Leitora foi impactada pelo conto ‘Venha ver o pôr do sol’

“A Lygia, uma es-
critora do pós-
-modernismo, 

merece esses títulos pela 
maestria com que escreveu 
em vários gêneros, sobre 
variados temas, os quais 
fazem a sociedade refletir 
uma realidade e suas maze-
las. Numa escrita voraz de 
sutilezas e força feminina, 
a autora é implacável”, ob-

Destacada pelo conto ‘Um peixe chamado pai’, Virgí-
nia de Oliveira diz que o evento foi inesquecível

serva Virgínia de Oliveira, 
professora de língua por-
tuguesa e escritora, que 
recebeu das mãos da própria 
autora o Prêmio Professor 
Escritor no Concurso Lygia 
Fagundes Telles, em re-
conhecimento a seu conto 
“Um peixe chamado pai”. 

“A premiação foi na 
Academia Paulista de Le-
tras. Quando cheguei, uns 
atores estavam encenando, 
dramatizando um trecho do 
meu texto. Era tudo encan-

“Posso dizer que Lygia 
Fagundes Telles deixou a 
vida terrena, porém o lega-
do de suas obras atemporais 
será eterno”, declara a pro-
fessora Siomara Giovan-
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netti, que conheceu a obra 
da autora ainda no ensino 
médio, quando mergulhou 
no conto “Venha Ver o 
Pôr do Sol”, de 1988, que 
reapareceu em sua vida na 

Virgínia de Oliveira, professora de língua 
portuguesa e escritora, de Indaiatuba

faculdade.
“Nos textos da autora, os 

finais são abertos e cabe a 
nós, leitores, imaginarmos 
o destino das personagens”, 
destaca a professora. Tal-
vez por isso a escritora 
paulista que cursou Edu-
cação Física e Direito na 
Universidade de São Paulo 
tenha conquistado tantos 
leitores em seus mais de 
80 anos de carreira: a fa-
cilidade em seduzir tipos 
diversos de leitores a levou 
a ter suas obras considera-
das patrimônio da cultura e 
da língua portuguesa, além 
de conquistar os maiores 
prêmios de literatura na-
cionais e internacionais, 
como o Jabuti e o Camões, 
além de ter sido a primeira 
mulher brasileira indicada 
ao Prêmio Nobel de Lite-
ratura. (HM)

tamento para mim, só que eu 
recebi o prêmio das mãos da 
Lygia! Que emoção! Uma 
mulher de olhar doce, de 
pele linda, com uma voz 
tranquila me dizendo gen-
tilezas pelo meu texto. Foi 
inesquecível!”, conta.

Para ela, como professo-
ra de literatura, se um leitor 
não conhecer um texto se-
quer da Lygia, está perden-
do a chance de ser um ser 
humano melhor. E ressalta: 
“O Brasil tem mulheres 

Dama da literatura brasileira inspira

Ainda que boa parte de 
suas obras tenham sido pu-
blicadas no século passa-
do, Lygia Fagundes Telles 
conquistou seu lugar como 
eternamente contemporâ-
nea. Suas obras impacta-
ram e influenciaram não 
somente seus fãs ,  mas 

especialistas em literatura, 
ativistas feministas e dos 
direitos LGBTQIA+.

Eternizada em mais de 
40 produções literárias 
publicadas, Lygia foi ho-
menageada, em 2016, com 
o livro “A construção de 
Lygia Fagundes Telles - 
Edição Crítica de Antes 
do baile verde” e, no ano 
seguinte, no filme “Lygia, 
uma Escritora Brasileira”, 
que focam em mostrar a 
mulher forte por trás do 
grande nome da literatu-
ra, que se apaixonou e, 
contrariando as leis brasi-
leiras que não permitiam 
o divórcio, casou-se uma 
segunda vez; a artista que 
participou do Manifesto 
dos Intelectuais, protestan-
do contra o regime militar 
e a censura da imprensa; a 
mãe que teve de enterrar 
o filho e diversas outras 
facetas da Dama da Lite-
ratura Brasileira. 

Lygia faleceu na ma-
nhã de domingo (3), aos 
98 anos, em São Paulo. 
Segundo Juarez Neto, da 
Academia Brasileira de 
Letras, ela faleceu em casa, 
de causas naturais. (HM).

A escritora Lygia Fagundes Telles, 
que produziu mais de 40 obras

A professora Siomara Giovannetti, de In-
daiatuba, uma fã desde criança da escritora

incríveis na literatura. E 
Lygia é a grande dama, sim! 
E certamente ela reconhecia 
as outras escritoras quando 

tratava em sua obra essa de-
licadeza em ser, não uma só 
mulher, mas várias mulheres 
dentro de si mesma”.



Signo de Libra
Momento para organizar 
seu ambiente, as coisas ao 

seu redor. Aquelas ideias polariza-
das e tendenciosas que fazem perder 
a objetividade tem a chance de se-
rem percebidas e com isso melhorar 
sua perspectiva. Momento para or-
ganizar contratos. Mais ao fim dessa 
semana, algumas recordações sur-
gem, e embora sejam passageiras, 
trazem percepções importantes.

Signo de Escorpião
Aumenta o desejo de ir 
em busca de prazeres, de 
diversões, de uma vida se-

xual mais ativa. Terá que enfrentar 
uma zona de conforto antes de con-
seguir condições para estabelecer 
relacionamentos mais intensos. Por 
isso é que sua forma de se expres-
sar, conversar ou até mesmo melho-
rar as relações com seus irmãos ou 
vizinhos está em destaque por estas 
semanas. Evite as polarizações ex-
tremas.

Signo de Sagitário
Sabe aquelas supostas ver-
dades que a gente carrega 

por muito tempo e nem avalia se 
ela está certa ou errada? Pois bem, 
essas semanas trazem material que 
permite abrir a cabeça para novas 
realidades e isso gerará novas per-
cepções que se chocam com o que se 
acredita já a tempos. Aproveite para 
expandir.

Signo de Capricórnio
Alguns nativos tem a opor-
tunidade única de viajarem 

por estas semanas. Esta viagem trará 
um novo olhar sobre suas verdades 
internas, sua consciência. Outros 
nativos conseguem a recuperação de 
doenças de forma espetacular. Sua 
mente estará mais agitada que antes, 
mas ao mesmo tempo mais criativa. 
Evite ser dominado por extremas 
polarizações.

Signo de Aquário
Sua mente continua divi-
dida entre sua vida pro-

fissional e seus prazeres, mas neste 
momento ocorre a percepção do que 
pode limitar esses dois setores. A or-
ganização da vida profissional ocor-
re e isso será importante para me-
lhorar sua fala e expressão. Surgem 
possibilidades para resolver proble-
mas familiares ou em sua casa. 

Signo de Peixes
O pisciano que estiver 
preso ao passado ou a 

condições familiares tende a ficar 
mais dividido que antes, presa fácil 
de manipulações de seu ambiente. 
E como consequência, pode não 
se tornar uma pessoa verdadeira 
nos contratos de trabalho, trazendo 
irritações alheiras para dentro de 
sua vida ou até mesmo tornando-se 
impopular. Não julgue com tanta 
facilidade o outro.
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Salto faz o 1º Festival 
da Empada Frita

Considerada um patri-
mônio cultural da vi-
zinha cidade de Salto, 

a empada frita faz parte de 
uma tradição culinária cria-
da na década de 1940, cuja 
receita original e típica passa 
de geração em geração. 

E, para celebrar a tradição, 
será realizado no município o 
1º Festival da Empada Frita, 
entre os dias 21 e 24 de abril, 
no Pavilhão das Artes, no 
Centro.

Além da receita típica e 
de servir cervejas artesanais, 
torresmo, churrasco e ham-
búrguer, o festival contará 

com programação musical 
para toda a família.

Estão previstas apresen-
tações das bandas tributo ao 
Mamonas Assassinas no dia 
21 e tributo a Charlie Brown 
Jr. no dia 22 e a apresentação 
do músico Supla no dia 23 e do 
cover de Bon Jovi no dia 24. 

Evento visa divul-
gar um dos patri-
mônios culturais 
da cidade, cuja re-
ceita é de 1940
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Veja a localização do Festival da Empada Frita e a disposição das atrações

1º Festival da 
Empada Frita

Datas: 21 a 24/04
Endereço: Pavilhão das 
Artes, na Praça Archime-
des Lammoglia, em Salto 
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HORÓSCOPO

De 10 a 16 de Abril de 2022

Signo de Áries
Embora seu foco esteja vol-
tado para a concretização 

de seus planos, e ainda exista uma 
certa agitação no setor profissional, 
suas ações, seus planos e as atividades 
tendem a falta de clareza por algum 
tempo. Mas pode ser um bom mo-
mento para relaxar e deixar fluir, sem 
se sentir muito cobrado. Apenas tenha 
cuidado com a forma como expressa 
seus sentimentos.

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

diferença em sua vida. Será exigido 
um aperfeiçoamento em suas comu-
nicações. Saber se expressar abrirá 
portas, facilitará situações e aliviará 
a barra em muitos casos. O momento 
exige tenha percepção de sua força de 
vontade, seus impulsos cegos e quais 
ações toma para enfrentar dificulda-
des. 

Signo de Gêmeos
Pode haver algumas dificul-
dades com as palavras nesse 

momento. É bom cuidar de sua maneira 
de se expressar, as vezes falar menos 
é mais vantajoso. Sentirá uma intensa 
percepção dos fatos existenciais. Al-
guns fatos surgem inesperadamente. 
Persistência, constância e dedicação 
devem ser planejadas e aplicadas. Não 
é um bom momento para alimentar 
recordações.

Signo de Câncer
Semana para lidar com 
as questões financeiras e 

trabalhistas, observando com mais 
detalhes. Mais ao fim dessa semana, 
haverá um mergulho em seu passado e 
de lá poderá mudar algum hábito que 
precisa ser renovado. De forma ines-
perada ocorrem mudanças em suas 
amizades, planos para o futuro e até 
mesmo perspectivas que precisam de 
alterações. Expansões em seus negó-
cios.

Signo de Leão
Mudanças em acordos, 
contratos ou relaciona-

mentos. É um período de assumir 
maiores responsabilidades, forma-
lizar novos contratos. Algumas di-
ficuldades na família, com um dos 
pais. Muito provavelmente precisa-
rá colocar para funcionar sua capa-
cidade de organização. Percepções 
emotivas em reformas e popularida-
de sendo testada.

Signo de Virgem
Semana tensa, pois, indica 
encontros com pessoas agi-

tadas, aceleradas, agressivas ou con-
troladoras. Relacionamentos do pas-
sado renascem das cinzas (reencontro 
de amigos ou colegas). Traumas de 
infâncias serão enfrentados, limpeza 
de sentimentos e da racionalidade é 
feita em sua psique. Seu orgulho será 
testado exigindo equilíbrio. 

Indaiatuba Clube inicia venda de ingressos 
antecipados para o show dos Titãs

O Indaiatuba Clube co-
meça a vender, a partir de 
hoje (sexta-feira, 8), o pri-
meiro lote de ingressos para 
a apresentação da banda 
Titãs, que ocorrerá no sá-
bado, dia 28 de maio, em 
comemoração ao aniversário 
de fundação do clube e que 
foi adiado de 2020 para este 
ano devido à pandemia.

Os valores variam de 
R$ 80 a R$ 210 por pessoa, 
conforme a categoria. De 
acordo com a organização, 
haverá duas categorias: pista 
(em pé) e mesas numeradas 
cada uma com seis lugares. 
Os ingressos antecipados 
podem ser adquiridos na 
portaria do Indaiatuba Clube 
(à Rua Oswaldo Cruz, 40 – 
Vila Rossignati) de segunda 

à sexta-feira, das 9h às 18h, 
e aos sábados, das 8h30 às 
11h30.

O grupo, atualmente for-
mado por Branco Mello, 
Sérgio Britto e Tony Bellot-
to, se apresentará em In-
daiatuba na companhia do 
guitarrista Beto Lee e do ba-
terista Mário Fabre, trazendo 
os grandes sucessos desses 

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

A banda Titãs será atra-
ção no dia 28 de maio

quase 40 anos de carreira.
O quarteto Rock Boxx, 

formado em São Paulo em 
2004, ficará responsável 
pelo show de abertura, tra-
zendo influências musicais 
baseadas nas mais variadas 
vertentes do rock interna-
cional, desde os anos de 
1960 até hoje. (Hellica 
Miranda).



Acaba de ser inaugurado o Mineiro Delivery, maior 
rede de comida no box. Peça já a sua no (19) 3834-
3030 ou pelo WhastApp: (11) 2293-2100. Site: 
mineirodelivery.com.br. Na foto a equipe do Mineiro. Alunos Davi e Arthur Proença do 1º Ano A da Unidade 

I na aula de Educação Financeira.

Aluno Lorenzo do 1º Ano A da Unidade II comemorando 
seu aniversário no Colégio.
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CEO da Empresa Amado Maker, Marcelo Amado, no 
gabinete do prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, 
junto com a prefeita de Benevides, Luziane Solon e as 
equipes de saúde e educação das duas cidades.

Nossas clientes Patricia e Gisele da Giolaser, receberão  
esse ano o Troféu Frutos de Indaiá. Na foto, recebendo 
um lindo arranjo da Floricultura Recanto das Flores, 
carinho do Jornal Mais Expressão.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no condomínio 
Santa Clara. 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.

A Linda Lisa da tutora Luzinei Santos, no Banho e Tosa 
da 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!

Aluno Matheus da 1ª Etapa B Unidade II comemorando 
seu aniversário junto aos seus amigos de turma.

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Inauguração Mineiro Delivery Colégio Meta



Giovanna Meyer completou 20 anos no dia 05 de Abril, 
nós do Mais Expressão e toda equipe La Fit desejamos 
muitas felicidades sempre!
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Clientes muito especiais, Gustavo Cortes e Monica 
proprietários da G2 Consultoria Imobiliária!

A Faustino Barber Barbearia, completou 05 anos de 
muito trabalho e dedicação e nós não poderíamos deixar 
passar em branco, presenteamos com um delicioso Bolo 
da Madre. Desejamos muito sucesso. Na foto Pedro 
Augusto,  Cristian Faustino e  Cristiane Faustino!!

Renato, Olivia e Helen almoçando no Restaurante De La Marie, você conhece? Não? Entao não perca tempo, o 
ambiente é aconchegante e a comida deliciosa. Fica na R. Sorocaba, 184 - Jardim America!!

Lilia, Solange, Sonia, Judite e Cíntia parte da equipe Z10 Imóveis conhecendo o empreendimento Reserva Santa Maria!

O Vila Nobre Horti Mercado comemorou aniversário de 01 ano em Indaiatuba. Nós do Mais Expressão desejamos muito 
sucesso sempre! Na foto Bruna, Jeferson e Valentina!
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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. 
REMULO ZOPPI – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.

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 
CENTRO – R$1.300,00 – Área 35 m² com sala de espera e 1 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 31977- Apartamento Parque São Lourenço  - 3 dorm, 
sala, coz, 2 banheiros, área de serviço e garagem - R$ 1.550,00 
+ Cond + IPTU

3 ref site 9056 - Casa  Parque Residencial Sabiás  - 2 dorm, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 1 suíte , área de serviço e garagem - R$ 
1.500 + IPTU

7 Ref site 32004 - Casa JARDIM RESIDENCIAL SABIÁS - 
2 dorm, 2 banheiros, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
387.000,00 

8 ref site 32001 - Casa Jardim Residencial Nova Veneza  - 2 
dorm , 2 banheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e gara-
gem - R$ 410.000,00

4 ref site 31852- Apartamento  Jardim Primavera - 3 dorm, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + Cond + 
IPTU

5 ref site 8069- Kitnet Vila Sfeir  - 1 dorm, coz, wc social, área de 
serviço e garagem - R$ 600,00 + Cond + IPTU

2 ref site 31936 - Casa   Residencial Monte Verde  - 3 dorm , 
sala , coz , 2 banheiros e garagem R$ 2,500,00 + IPTU

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

11 ref site 31995 - Apartamento Vila Furlan - 3 dorm, 1 suí-
te, coz, sala, 2 banheiros, área de serviço e garagem - R$ 
390.000,00 

12 ref site 26501 - Apartamento Cidade Nova -  3 dorm, 1 
suíte, coz, sala, 2 banheiros,  área serviço e garagem - R$ 
500.000,00

9 ref site 31961  - Terreno Elias Fasto - Lote de 43.808 m² 
residencial R$ 1.500.000,00

1 ref site 7425- Casa Vila Aurora - 2 dorm , sala, coz, banhei-
ro, área de serviço e garagem R$ 2.100,00 + IPTU
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CA09589 -  EXCELENTE CASA TÉRREA - RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ - AT 300 m² AC 260 m² 03 suítes, escritório, 
lavabo, sala 02 ambientes (estar e jantar), cozinha americana 
c/ ilha, tudo integrado com a área gourmet, despensa, lavan-
deria, área de luz, piscina com cascata, depósito, banheiro 
de apoio e 04 vagas para autos (02 cobertos). VENDA R$ 
1.600.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19) 99712-0636

CA09933 - AT 305 m² AC 197 m² - 03 suítes sendo 01 máster 
com closet, banheiro com cuba e ducha dupla, lavabo, sala de 
estar / jantar integrada, cozinha integrada com área gourmet, 
área de serviço, quintal, piscina, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas.. Condomínio com área de lazer e portaria 24 ho-
ras R$ 1.290.000,00. CORRETORA VILMA –  CRECI: 123124 
– TEL: (19) 99712-0636

CA10030 - OPORTUNIDADE - CASA A VENDA - CONDOMINIO 
FECHADO DI ROMA - JARDIM BELA VISTA -INDAIATUBA/SP - 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE)SALA DE JANTAR E SALA DE 
ESTAR COM PÉ DIRETO DUPLO, COZINHA PLANEJADA INTE-
GRADA COM A SALA, LAVABO, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
JARDIM, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PROXIMO AO COLEGIO 
OBJETIVO, MERCADO SUMERBOL, DROGARIA SÃO PAULO. 
R$ 1.300.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: 
(19) 99600-1290

AP05482 - AU 103 m² - APARTAMENTO ALTO PADRÃO 
- EDIFÍCIO WINDS - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
VISTA PANORÂMICA PARA O PARQUE ECOLÓGICO EM 
INDAIATUBA - 03 dormitórios com armários sendo 01 suíte, wc 
social, roupeiro, lavabo, sala ampla dois ambientes, varanda 
gourmet em fechamento de vidro, churrasqueira com grill giratório, 
cozinha planejada com cooktop, coifa e forno, área de serviço 
com armários, aquecimento à gás instalado, garagem para 02 
autos coberta. Ar condicionado nos quartos e sala, persiana 
elétrica nos quartos, água com aquecimento a gás. Condomínio 
com ampla infraestrutura de lazer, piscina, salão de jogos, área 
gourmet, salão de festas, cinema, escritório, sala fitness, espaço 
para pilates, sauna, playground. R$ 855.000,00. CORRETOR 
EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10015 - AT 360 m² AU 315 m² - SOBRADO MODERNO 
ALTO PADRÃO - DUAS MARIAS - Pavimento térreo: sala de 
estar com pé direito duplo, sala de jantar, cozinha americana 
integrada, lavabo, área de serviço, suíte térrea, w.c., espaço 
gourmet, piscina, garagem coberta para 2 carros. Pavimento 
superior: hall, 3 suítes, sendo duas com closet e sacadas, 
máster com grande terraço, banheiro com cuba dupla, chuveiro 
duplo e banheira de imersão. Acabamentos de alto padrão, infra 
para ar condicionado, persiana elétrica nas suítes, sistema de 
som embutido no espaço gourmet, sala e cozinha, sistema 
de aquecimento solar com central de controle automática de 
temperatura, paisagismo contemporâneo. Excelente localiza-
ção, próximo ao parque Ecológico, centro, colégios, farmácia 
e mercados. Condomínio com área de lazer completa. R$ 
2.580.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11) 98512-9291.

CA10009 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - EXCELENTE SOBRA-
DO ALTO PADRÃO-AT.450 m² AC.368m² -Piso superior: 04 suítes 
(03 com ar condicionado) e uma sala de estar/academia (com ar 
condicionado)Piso inferior: sala de estar, sala de jantar, sala de 
TV, espaço gourmet (churrasqueira e forno de pizza) salão de 
jogos, cozinha, lavanderia, solarium e lavabo. Armários em todos 
os cômodos. Garagem coberta lado-a-lado para 03 carros.Piscina 
8,0 x 3,5 com aquecimento solar, e banheiro. R$ 2.800.000,00. 
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99293-1797

ximo ao parque ecológico, 3 suítes com armários, 
02 salas, 01 escritório, cozinha planejada, forno, 
fogão, forno elétrico, Área gourmet com churras-
queiras, condomínio conta com uma linda área 
de lazer, R$ 1.050.000,00. CORRETOR JOAO 
VICENTE – CRECI: 99221  – TEL: (19) 97409-
2113.

CA09980 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA - 
JARDIMN EUROPA II - AT 250m² - AC 75 m² - 
02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha ame-
ricana, 01 WC Social,  área de serviço, amplo 
quintal, garagem com 04 vagas. EXCELENTE 
BAIRRO - R$ 560.000,00. CORRETORA YURI-
CO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO 
COM ACABAMENTO SOFISTICADO EM EX-
CELENTE CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA - PANORAMA RESIDENCE - 04 
suítes (01 master com closet), 05 WC social, sala 
ampla com living e pé direito alto, sala de jantar, 
cozinha americana com fechamento de ambien-
te (com ilha e planejada), espaço gourmet com 
churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, 
paisagismo tropical. Aquecimento solar, acaba-

mento alto padrão com iluminação em LED, 
ambientes com planejados e climatizados, 
persianas elétricas. Condomínio com área 
de lazer, salão de festas, playground, chur-
rasqueira, academia, portaria 24 horas. R$ 
1.600.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – 
CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA09898 - AT.156m² - AU. 98m² - CASA 
TERREA EM EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO - REMULO ZOPPI - INDAIATUBA - 
imóvel térreo, sendo 02 dormitórios, WC 
social, cozinha, área de serviço, quintal, 
02 vagas sendo 01 coberta. Imóvel em ex-
celente localização, próximo a comércios e 
em principais vias de acesso a zona cen-
tral da cidade. R$ 320.000,00. CORRE-
TOR MÁRCIO – CRECI: 202852 – TEL: 
(19) 98180-1624.

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

TE06571 - AT 300 m² - TERRENO RESIDEN-
CIAL - JARDINS DI ROMA - Terreno plano, 
sem vizinho de fundo e perto da portaria, lo-
calização privilegiada no condomínio Jardins 
de Roma em Indaiatuba. Localização próxima 
ao colégio Objetivo (2 min),  parque ecológico 
(3 min), centro (6 min). Venda: R$ 375.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11) 98512-9291.

AP05487 - AU 82 m² - APARTAMENTO PRÓ-
XIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - PARQUE 
CECI  - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala in-
tegrada com varanda com pia, cozinha com 
despensa, área de serviço, banheiro social, 
lavabo, duas vagas cobertas. Sol da manhã. 
Edifício com portaria e controle de acesso 24 
horas, área de lazer com piscina, salão de fes-
ta, churrasqueira. Excelente localização, próxi-
mo ao parque Ecológico de Indaiatuba.Venda: 
R$ 470.000,00. CORRETOR EMERSON – 
CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA09999- RESIDENCIAL CONDOMÍNIO 
MAISON BLANCHE - AT 189,0m² AC 177,0m² 
- SOBRADO a poucos minutos do centro e pró-

VENDAS
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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JARDIM MONTRE-
AL:Sobrado com 
AC168m2 – AT150, 
3 suítes (2 suítes 
c/ armários, 1 suí-
te c/ close), sala, 
cozinha americana 
com cooktop, fogão, 
forno, aquecimento 
solar, ar condicio-
nado, porcelanatos 
especiais, granitos, 
tetos trabalhados, es-
quadrias em alumí-
nio, muitas tomadas 
e muita iluminação 
ampla e bela esca-
da mais, garagem 
coberta e jardim. 
R$1.170mil estuda 
financiamento. Ótima 
localização, facilida-
de à área de lazer. 
19-9.97519921.
JARDIM MONTRE-
AL:Térrea novís-
sima, excelente, 3 
dormitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e de-
mais dependências 
R$770mil  estuda 
financiamento. 19-
9.97519921. Ótima 
localização, facilida-
de à área de lazer.
JARDIM MONTRE-
AL: Sobrado com 
AC142m2 – AT150, 
3 suítes, uma máster, 
lavabo, despensa, 
área gourmet, cozi-
nha conceito aberto, 
sala de estar e jan-
tar. Escada de ma-
deira angelim com 
mármore travertino e 
demais instalações. 
R$1.050mil estuda 
financiamento. 19-
9.97519921. Ótima 
localização, facilida-
de à área de lazer.
Vende-se casa no 
Jardim Monte Car-
lo: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios,sala, cozinha no 
estilo americano, WC 
social, lavanderia co-
berta,grande quintal, 
vagas para dois car-
ros, terreno de 150 
metros quadrados e 
está no valor de 380 

domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 
f - 19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis: com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria, sacada, área de 
lazer, 1 vaga de ga-
ragem, portaria 24hrs 
playground, incluso 
cond. + IPTU +água.
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
Apartamento loca-
ção Roccaporena: 
2 dorm. cozinha,  wc, 
área de serviço, 01 
vaga de garagem. 
Locação com inten-
ção de compra. Va-
lor da locação R$ 
1.000,00 + cond. + 
IPTU 19 98346-2299

 
Vende-se fazenda 
de 75 alqueires em 
Piracicaba: Fazenda 
formada em pasto, 
com cocheira, 2 tan-
ques, um córrego lim-
po, energia ao lado, 
uma casa simples e 
toda cercada. Con-
tato (19)99762-7708.
Venda de  s í t io 
de um alqueire e 
meio: Plano, bas-
tante água, cerca 
nova, três casas, 
um grande galpão, 
valor de 420 mil e 
aceita proposta epar-
celamento. Contato 
(19)99762- 7708
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encostado 
na pista – com poço – 
apenas: R$65.000,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 
f -19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa 
de 02 dormitórios 
diversas árvores 
frutíferas, bosque, 
poço c/bomba – luz, 
a 12km do centro. 
R$270.000,00 aceita 
lote em Indaiatuba 
19.9.9762-7997 

 
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfiro 
a dívida liberação 
para construção iní-
cio de 2022 já pos-
sui escritura 40 mil 
de entrada já libera-
do para construção  

rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 
x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edí-
cula com 03 cômo-
dos e wc nos fundos 
+ salão comercial 
na frente em lote 
de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
- - (19) 98254 7703 / 
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa  3 dorms: no 
Jd. dos Impérios - 
R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa  2  dorms: 
no Jd. Califórnia – 
R$280 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

 
Alugo casa no Cos-
ta e Silva: 03 dor-
mi. Sala, cozinha, 
banheiro, lavande-
ria, 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 es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 va-
gas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Apto 3 dorms: sen-
do 2 suites e gara-
gem. Apenas 5 min a 
pé do  Pq Ecológico 
e Shopping Parque 
Mall. Dir. c/ prop. F. 
99268-4672
Vendo ap ED. Pic-
tor: Armários em 
todo o apartamen-
to, 2 quartos sendo 
1 suíte, 2 banhei-
ros. R Bernadino de 
Campos n 820 ap 
61 Frente, Tratar na 
Imobiliária Genari, 
Duvidas com pro-
prietário e aberto a 
negociação contato 
(11) 99373-4775
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-

mil.(19)99762-7708.
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 car-
ros, edícula no fundo 
com 3 cômodos e 1 
banheiro, terreno de 
250m² área constru-
ída 201m² Valor R$ 
330 mil (negócio com 
uma grande opor-
tunidade) Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se,02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG. 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
600.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
Fone:(019)9711-
98369.(019)9948-
75089.
V e n d o / T r o c 
o: Já Locado por: 
R$4.00+E360,00 - 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contru-
ído 230m².Ótimo lo-
cal. Valor R$830 mil. 
Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Vende-se casa no 
Jardim Campo Bo-
nito: em Indaiatuba 
ou troca por sobrado 
emcondomínio e vol-
ta adiferença. Casa 
com 2 dormitórios 
sendo  uma suíte, 
sala, cozinha com 
armários embutidos 
e fogão, WC social, 
lavanderia coberta, 
quintal com área 
gourmet com chur-
rasqueira e banhei-
ro, garagem coberta 
para dois carros, por-
tão eletrônico e está 
no valorde 350 mil. 
Contato (19)99762-
7708

Vendo casa no Par-
que das Frutas: - 
Troco por chacara 
ou casa maior - Casa 
com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
6x25 150m², área 
construída 133m², 
valor R$ 600 mil ou 
troco por casa no va-
lor R$ 250 mil Telefo-
ne: (19) 3816-8112
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 
Q sendo 1 suíte, to-
dos com armários 
embutidos. Ar-con-
dicionados. Cozinha 
planejada, área gou-
mert coberta, gara-
gem idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações (19) 
99604-2052 c/ Gil-
son T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp.  01 dormi-
tório-sala, cozinha 
02 wc garagem e 
quintal em lote de 
1 8 0 m ²  a p e n a s : 
R$175.000,00 con-
tato: 19.9.9762-7997 
corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m², sendo 02 dor-
mitórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc , la-
vanderia com grande 
área de terreno livre 
na frente com entra-
da para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo 
ao boulevar em lote 
de 180m² sendo 04 
cômodos na fren-
te com garagem e 
02 cômodos nos 
fundos .  Apenas 
R$350.000,00. Con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Morada  do  so l 

11947500789 Fer-
nando
Vendo terreno con-
domínio residen-
cial London Park: 
Com 300m² ótima 
topografia. Doc ok c/ 
escritura,proprietário 
tel: 1998288-1728 ou 
19 3875-2860
Loteamento Jardim 
América: em Car-
deal, à menos de 9 
minutos do parque 
ecológico de Indaia-
tuba  lotes a partir 
175 metros lotes 
misto residencial e 
comercial o valor é 
de  R$ 99.228,68  a 
vista tem 5% de des-
conto R$ 94.267,25   
planos  em 12 e 24 
meses sem juros 
loteamento jardim 
américa em cardeal, 
à menos de 9 minutos 
do parque ecológico 
de Indaiatuba lotes a 
partir 175 metros lo-
tes misto residencial 
e comercial entrada 
de R$ 12.000,00 sal-
do dividido em  120 
parcelas.

 
Vendo 2 Pneus: Me-
dida 195 - 55 -15 
meia vida original 
Bridstone valor R$ 
400,00 reais contato: 
3816-8112
Carlos Eduardo cor-
retor:  62989 cresci 
texto acho seu imó-
vel  comercial para 
locação  ou compra e 

mais venda terrenos 
casas apartamentos  
é financiamento  pela 
caixa 019 989764356 
zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira de 
balanço cor café va-
lor R$ 900,00 reais 
os dois, contato: 19 
996978484
Vendo: Jogo de jan-
tar de madeira antiga 
com espelho grande 
no armario, e mesa 
com 6 cadeiras al-
mofadada e tampa 
de vidro, otimo preço 
preciso desocupar o 
espaço Contato:  19 
996978484
VENDO JETTA: 
R-Line 2019, cor 
branca, 56 mil KM, 
completo + pelícu-
la protetora Security 
Film. Único dono, 
revisões VW. R$ 
135.000,00. IPVA 
pago. Contato (19) 
99604-2052

 
Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 

19  993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisica 
valor R$80,00 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
torista particular com 
o seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou até 
mesmo passear no 
shopping, posso ser 
seu motorista, en-
tre em contato para 
mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enfer-
magem, cuidadora 
e idosos, e baba 
contato (19) 98976-
3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com experi-
ência para trabalhar 
em ateliê contato 
Whats  (19) 99818-
7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, 
jardinagem, eletri-
cista, formado pelo 
Senai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 
- Edimara
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Para Assembleia de Fundação da ASSOCIAÇÃO BELA VISTA  Con-
vido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Asso-
ciação de  Moradores  bela vista    a comparecerem no dia 12 de Abril 
de 2022   às 18:30 horas, à Rua Sargento Carlos Fernando Carmona  
N 65 JD das Maritacas, Indaiatuba -SP, para participarem da mes-
ma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido e 
votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Pela Comissão 
Organizadora (ADRIANO SERGIO DE QUEIROZ FELISBINO ) 

 
Indaiatuba 30.03.2022

A empresa F.B.Correa Comercial de Móveis Plane-
jados EIRELI CNPJ 19.908.647/0001-44 com sede a 
rua Macassit, 40 no Recreio Campestre Jóia- Indaia-
tuba, solicita o comparecimento do funcionário Alex 
Francisco Nicoletti CTPS 65905 série 00340 SP para 
prestar esclarecimento sobre sua ausência que ocorre 
desde 8 de março de 2022. Seu não comparecimento 
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 
482 alínea “i” da CLT.



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. MIRIAM MEN-
DES DA SILVA com 
61 anos, Solteira, 
sendo filha de MA-
NOEL SEVERINO 
DA SILVA e MARIA 
MENDES DA SILVA. 
Deixou a filha: ANA 
(Maior). Falecido 
(a) em: 28/02/2022, 
e Sepultado (a) no 
Cem. Mun. de Itu- SP 
aos 01/03/2022.

2. CORNELIO RI-
VIEIRA com 91 
anos, Casado com 
AGUSTINA LOPES 
GALHARDO RIVIEI-
RA, sendo filho de 
VITORIO RIVIEIRA 
e GENOEFA BIDIN. 
Deixou o filho: ADE-
MIR (Fal). Falecido 
(a) em: 14/03/2022, 
e Sepultado (a) no 
Cem. Mun. Colônia 
Paraiso- São Jose 
dos Campos-SP aos 
15/03/2022.

3. BENEDITO SPRI-
ÇÃO com 86 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de EUGENIO 
SPRIÇÃO e THERE-
ZA SIVIERI SPRI-
ÇÃO. deixa filho(s): 
CARLOS 57, Faleci-
do em: 30/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 30/03/2022. 
4. ANA MARIA DE 
LUCCA com 72 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
EUGENIO COSTA 
e MARIA PEDRO 
COSTA. deixa fi-
lho(s): ANGELA, 
CARLA (MAIO-
RES), Falecido em: 
30/03/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
31/03/2022. 

5. BALTAZAR LO-

PES BRABO com 81 
anos , Casado (a) com 
IVALDIR PEDROSO 
DE SOUSA BRABO 
sendo filho(a) de DIO-
GO LOPES SALASAR 
e FRANCISCA BRA-
BO ROLDÃO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 31/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 01/04/2022. 

6. MARGARITA IGLE-
SIAS RUIZ com 72 
anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de MANUEL IGLE-
SIAS PILA e MANUE-
LA RUIZ MARTINES 
DE IGLESIAS. deixa 
filho(s): JOSÉ RO-
BERTO 44., Falecido 
em: 01/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 02/04/2022. 

7. JOÃO CARLOS 
MOREIRA PIOVE-
SAN com 67 anos , 
Casado (a) com RA-
QUEL GONÇALVES 
PIOVESAN sendo 
filho(a) de ANTONIO 
MOREIRA PIOVESAN 
e WALDIR MARIA DA 
SILVA PIOVESAN. 
deixa filho(s): KAIO 
18., Falecido em: 
01/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
02/04/2022.
 
8. ADRIANA APARE-
CIDA ELEODORO 
LEONE com 47 anos , 
Casado (a) com ISRA-
EL LEONE sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO 
ELEODORO e MER-
CEDES CARLETTI 
ELEODORO. deixa fi-
lho(s): ISABELE, Fale-
cido em: 01/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 

aos 02/04/2022. 

9. AMADEU FRAN-
CISCO FERREIRA 
com 53 anos , Era 
Divorciado(a), sen-
do filho(a) de ABELO 
FRANCISCO FER-
REIRA e IDALINA DA 
SILVA FERREIRA. 
deixa filho(s): LETICIA 
24, GABRIEL 17, Fale-
cido em: 01/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/04/2022. 

10. ALICE GOMES 
BARGUENA com 85 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
ALFREDO GOMES 
FERREIRA e MARIA 
RODRIGUES PES-
SOA. deixa filho(s): 
MARIA, JUNIOR, AN-
GELA, JOSÉ , RE-
NATO (MAIORES), 
LUIZ ( FAL ), Faleci-
do em: 02/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/04/2022. 

11. MARIA INES 
SFEIR com 69 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de RACHID 
SFEIR e MATHIL-
DE ESPER HELU 
SFEIR. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
02/04/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELA-
RIA aos 02/04/2022.
 
12. JOÃO GONÇAL-
VES com 93 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de PHELIPE 
GONÇALVES e CA-
ROLINA TEMPES-
TA. deixa filho(s): 
RUTH, APARECIDA 
(MAIORES), JOÃO 
(FAL ), Falecido em: 
02/04/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 03/04/2022. 

13. FERNANDO RO-
MACINI SANCHES 
com 67 anos , Casado 
(a) com VERA LUCIA 
GAVIOLI SANCHES 
sendo filho(a) de MAR-
CELINO SANCHES 
FILHO e MARIA RO-
MACINI SANCHES. 
deixa filho(s): ALE-
XANDER 42, Faleci-
do em: 02/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 03/04/2022. 

14. LUIZ SOARES 
DOS SANTOS com 
93 anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de PAULO SOARES 
DOS SANTOS e NOR-
BERTA MARIA DA 
CONCEICAO. deixa 
filho(s): VALDELICE , 
VALDETE , VALDINEI 
(MAIORES), Faleci-
do em: 02/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 03/04/2022. 

15. EDILSON VI-
DAL DA SILVA com 
68 anos , Casado (a) 
com MARIA ODILE 
CONCEIÇÃO FELIX 
DA SILVA sendo fi-
lho(a) de MANOEL 
VIDAL DA SILVA e 
MARIA MARCERLI-
NA DA SILVA. deixa 
filho(s): FERNANDA, 
EVALDO, SIMONE, 
VIVIANE, SANDRA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 02/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/04/2022. 

16. CLARINDA HE-
LENA GIOVANNETTI 
BELTRAME com 86 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
WALDOMIRO GIO-
VANNETTI e MARIA 

IGNÁCIA CHAVES 
GIOVANNETTI. deixa 
filho(s): ANGELA, RE-
NATA (MAIORES), Fa-
lecido em: 03/04/2022, 
e sepultado(a) no CE-
MITERIO DA SAUDA-
DE, CAMPINAS -SP 
aos 03/04/2022. 

17. JOSE VITOR DA 
COSTA MARTINS 
com 18 anos , Era 
Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de KLEBER 
JORGE MARTINS e 
NAIR TEODORO DA 
COSTA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido 
em: 03/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/04/2022. 

18. VINICIUS STOIAN 
NEGRI com 15 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JEFERSON 
NEGRI e SIMONE 
STOIAN NEGRI. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 03/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/04/2022. 

19. ODAIR RODRI-
GUES NOGUEIRA 
com 73 anos , Casa-
do (a) com LAURI-

TA  SILVA NOGUEI-
RA sendo filho(a) de 
ANA RODRIGUES 
NOGUEIRA. deixa 
filho(s): AGNES, RO-
SIMAR, DANIELA, 
SILVIA (Maiores), SA-
MUEL e DANIEL (Fa-
lecidos), Falecido em: 
03/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
04/04/2022. 

20. HELENA SCA-
CHETTI MORO com 
87 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AN-
SELMO SCACHET-
TI e AUGUSTA DA 
COSTA. deixa filho(s): 
VERA, LOURDES 
(MAIORES), Faleci-
do em: 03/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 04/04/2022. 

21. HORST DINSLA-
GE com 77 anos , Era 
Divorciado(a), sendo 
filho(a) de HERBERT 
DINSLAGE e ILSE 
DINSLAGE. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 03/04/2022, 
e sepultado(a) no 
CEMITÉRIO PAX SO-
ROCABA - SP aos 
05/04/2022. 

22. NOÉL SOARES 
com 77 anos , Casado 
(a) com MARIA CELIA 
SAMBLAS SOARES 
sendo filho(a) de JOSE 
MARIA SOARES e 
CECILIA DINIZ SO-
ARES. deixa filho(s): 
CARLOS, JOSÉ 
(MAIORES), Faleci-
do em: 04/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/04/2022. 

23. LARA LUNNA VA-
LERIANA SANTOS 
com 1 dia , sendo fi-
lho(a) de EMERSON 
PAULO SANTOS e 
MONISE VALERIANA 
DA SILVA. Falecido 
em: 04/04/2022,  e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 04/04/2022.

24. MARIA DA CAN-
DELARIA FONSECA 
PAULINO DE AL-
MEIDA com 89 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de PEDRO 
FONSECA e BENE-
DICTA DA FONSECA. 
deixa filho(s): MARI-
SA 67., Falecido em: 
04/04/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-

RIA aos 04/04/2022. 

25. BENEDICTA DE 
TOLEDO FARIA 
com 87 anos , Era 
Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
RUBIM DE TOLEDO 
e MARIA DE JESUS. 
deixa filho(s): MARIA 
ANGELA, JOSÉ, 
ANTONIO, FRAN-
CISCO, MARIA 
INES, MARIA APA-
RECIDA, ROMUAL-
DO, LAÉRCIO, MA-
RIA DA GLORIA, 
PEDRO, JOÃO , 
LUIZ , GERALDO 
( Maiores)), Faleci-
do em: 04/04/2022, 
e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 04/04/2022.
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