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Clima incomum para 
a época obrigou morado-
res a procurar as blusas e 
cobertores guardados. O 
frio também afetou a vida 
das pessoas que estão em 
situação de rua, obrigando 
a Prefeitura a ampliar o seu 
sistema de abordagens. 

Frio intenso 
esta semana 
surpreende
indaiatubanos  

Editorial
Em “Atenção redo-

brada”, este jornal alerta 
para necessidade de pen-
sar antes de aderir à onda 
da demissão voluntária.
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Ex-prefeito de 
Salto comenta 
falta d’água 
e chama de 
“pseudo 
polêmica”

Vereador 
propõe Jardim 
Sensorial 
para garantir 
inclusão de 
PCDs

Ex-bombeiro sofre AVC 
e  família doa 11 órgãos 
Após constatação de mor-
te cerebral, por conta  de 
um AVC, a família de Sidi-
nei Belchior, ex-bombeiro 
de Indaiatuba, autorizou a 

doação de 11 órgãos para 
pessoas que estavam na 
fila de transplante. Mes-
mo após seu falecimento, 
Sidinei ajudou a salvar 

pessoas que necessita-
vam de transplates, como 
um coração, fígado, rim, 
pâncreas, pulmão, córnea, 
músculo/tendão, pele, va-

sos, osso e intestino. Foi 
a segunda captação de ór-
gãos realizado no HAOC 
em 2022 que ajudou a sal-
var vidas.  

Marília Benatti, da En-
cello Engenharia & Constru-
ções, é destaque do Frutos 

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022

Evento gastronômico pro-
mete trazer o que há de melhor 
em churrasco. Organização 
aposta no “Bar nas Alturas”, 
atração inédita na cidade para 
atrair público

Festival de 
Churrasco é 
opção de lazer
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Primavera estreia em 
casa e faz todas as partidas 
como mandante jogando 
aos sábados. Clube também 
conhece as datas da grande 
final do campeonato. 

Copa Paulista 
tem tabela 
liberada
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Segundo o órgão federal, 
criminosos têm entrado em 
contato com contribuintes por 
e-mail. Mensagem contém 
link malicioso que direciona 
a furto usando o pix  

Receita alerta 
para golpes em 
restituição do IR

Banco apresentou ba-
lanço financeiro positivo 
aos associdaos. Montante é 
proveniente da remuneração 
de juros e distribuição das 
sobras de exercício

Sicoob repassa 
mais de R$10 mi 
para associados

Muda protocolo 
da vacinação
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Atenção redobrada

Artigos

Editorial

FANATISMO – O cientis-
ta social e jornalista Thales 
Guaracy discute as diversas 
ondas de fanatismo que têm 
tomado conta do Brasil nos 
últimos anos no livro “A Era 
da Intolerância”. Ganhador 
do Prêmio Esso de Jornalis-
mo Político, o autor é conhe-
cido por sua folha de serviços 
prestados à Veja, Exame, For-
bes e Estadão. 

SAÚDE - Com 20 leitos 
instalados, a UTI Neonatal 
da Puc Campinas está su-
perlotada hoje. São 28 bebês 
prematuros, sendo 26 do SUS 
e quatro de cidades da região. 
Não só: o Pronto Atendimen-
to de Ginecologia e Obstetrí-
cia e o Centro Obstétrico es-
tão com quatro gestantes com 
previsão de parto prematuro. 
Ou seja, precisarão de leitos. 
Portanto, a estrutura fora 
de Indaiatuba está bastante 
comprometida. 

FRASE DA SEMANA

“Isso é antigo. Antes já 
se falava que Salto tirava 
água de Itu. São assuntos do 
passado. A cidade precisa se 
concentrar na empreitada do 
Ribeirão Piraí”. 

De Geraldo Garcia (PP), 
ex-prefeito de Salto e atual 
superintendente da Fiec, so-
bre a polêmica da escassez 
hídrica na cidade.
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Eloy de Oliveira

Levantamento da Associação Comercial de São Paulo 
revela que os brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impos-
tos. Isto só até o início deste mês. Em parte, a razão para um 
valor tão alto está na inflação acima dos 10% ao ano. Afi-
nal, quanto maior o preço, maior o imposto embutido. Essa 
carga tributária elevada em um ano eleitoral tem ajudado 
os adversários de Bolsonaro (PL) que o culpam.

Não é à toa que essa argumentação tenha grande apelo. 
Se com esse montante de arrecadação os governos atuassem 
para um retorno proporcional de serviços públicos de exce-
lência, a carga tributária poderia ser mais justa. Mas não é 
só a falta de retorno. Existem outras injustiças, pois a carga 
tributária não respeita o princípio da capacidade contribu-
tiva, penalizando justamente os mais pobres.

Uma revolução para o consumidor e o varejo

INJUSTIÇA DAS INJUSTIÇAS 

Tem muita gente pedindo as contas do emprego. Em março deste ano, mais de 603 mil brasi-
leiros fizeram isto. Esse número representa um aumento de 38% em comparação com as demis-
sões de 2021. O número de demissões voluntárias já superou o de demissões sem justa causa, 
que é quando a empresa decide dispensar alguém.

Os três primeiros meses do ano quebraram recordes sucessivos no número de pessoas pedin-
do as contas. A onda de demissões tomou o país todo. Em Indaiatuba não é diferente. Não há 
números particularizados, mas o movimento de renúncia ao trabalho é igual. Esse movimento 
começou em 2020 e vem só crescendo de lá para cá.

A revista “Você S/A” fez uma pesquisa para identificar os detalhes dessa onda. Descobriu 
que as profissões que mais tiveram adeptos das demissões voluntárias foram as de operador de 
telemarketing ativo e receptivo, auxiliares de logística e atendentes de lanchonete. A maioria é 
composta por homens e são pessoas com até 30 anos.

O movimento não é privilégio do Brasil. Em várias partes do mundo vem acontecendo situ-
ação semelhante. A empresa norte-americana McKinsey fez uma pesquisa para identificar os 
motivos para uma decisão tão drástica de renunciar a benefícios importantes. Aqui no Brasil são 
FGTS, vale-refeição, plano de saúde e multa de rescisão. 

O resultado: as pessoas viram que há outras opções e isto se juntou ao fato de elas estarem 
desmotivadas e esgotadas. A hipótese é de que o movimento desses profissionais esteja calcado 
na crise gerada pela pandemia da Covid-19 desde o início de 2020 e na situação econômica em 
que as pessoas mergulharam a partir disso.

Mas pedir demissão pura e simplesmente não é o melhor caminho para todos. É preciso lem-
brar que sempre há contas a pagar, compromissos financeiros já assumidos e que ninguém vive 
sem emprego, o que quer dizer que é preciso ter outro em vista antes de se demitir. A demissão 
precisa ser planejada com cuidado e com antecedência. 

Fernando Gambôa é sócio líder de consumo e varejo da KPMG e Pietro Moschetta é sócio-diretor de 
consumo e varejo da KPMG.

Grupo Silvana Carvalho

Ganhe indicando proprietários de imóveis para alugar
Você sabia que é possível receber recompensas em dinheiro pela indicação de imóveis para 

alugar?  É uma ótima oportunidade de conseguir renda extra em Indaiatuba, Itu e Salto. 
Participando do nosso Programa de Indicação, você ganha até R$ 100 por imóvel publicado 

+ 10% do valor do primeiro aluguel.
Primeiramente, você precisa conhecer o proprietário de um ou mais imóveis disponíveis para 

locação para fazer as suas indicações. Sendo válido para indicações de imóveis residenciais os 
valores a partir de R$ 1.000 de aluguel. Desde apartamentos, casas de bairro ou casas em con-
domínio.

Nosso Programa de Indicações possui duas formas de recompensas. Uma recompensa após 
a publicação no site e outra após o imóvel ser alugado pela nossa equipe. E não tem limite de 
indicações. Quanto mais você indicar, mais você pode ganhar.

Tudo isso, você acompanha por um portal de indicações totalmente online. Além disso, você 
recebe as recompensas direto na sua conta. Só precisa entrar em nosso site (silvanacarvalho.com.
br), clicar em Indique e Ganhe e se cadastrar. 

Depois disso, você já pode começar a indicar imóveis residenciais disponíveis para locação. 
Recebemos a indicação e validamos as informações fornecidas verificando se o imóvel indicado 
não está cadastrado em nosso sistema. 

Você só precisa informar o nome, telefone e e-mail do proprietário. Nossa equipe cuida do 
resto para você! Entramos em contato com o proprietário para solicitar a autorização do anúncio 
do imóvel. Com haja a aceitação do proprietário, o imóvel será publicado e você já ganhará a sua 
primeira recompensa. Após o imóvel ser alugado, você receberá mais 10% do valor do 1º aluguel.

Comece a indicar imóveis hoje mesmo: www.silvanacarvalho.com.br

O metaverso, possível próxima evolução de nossa experiência digital, já começa a migrar do 
campo da ficção para a realidade. Porém, no lugar de uma sociedade digitalizada como no cinema, 
na qual os habitantes eram confinados e dominados por máquinas com inteligência artificial, tere-
mos um espaço virtual onde as pessoas com liberdade, consciência e autonomia poderão interagir 
praticamente como se estivessem no universo físico. Serão plataformas 3D compartilhadas, nas 
quais navegaremos num ambiente digital imersivo, na forma de avatares, trabalhando, comprando, 
vendendo, relacionando-nos socialmente e consumido, em formatos conhecidos e outros nunca antes 
vistos. O processo representará instigante desafio para os negócios de todos os ramos, em especial, o 
varejo que precisará proporcionar virtualmente, no mínimo, a experiência e todas as possibilidades 
de uma compra física, superando as expectativas dos consumidores e criando 
formas de se relacionar apenas possíveis neste ambiente imersivo.

O consumidor, que intensificou o hábito do comércio eletrônico nos perío-
dos de isolamento social durante a pandemia, apreciará vivenciar uma sensa-
ção diferente da compra física sem precisar sair de casa. Assim, é importante 
levar para as novas plataformas todo o acervo relativo à construção de um 
ambiente atrativo ao consumo.

RIGOR - Desde janeiro 
deste ano, a Cetesb aumentou 
o rigor na medição dos pa-
drões de qualidade do ar no 
Estado de São Paulo. Agora 
existem quatro padrões defi-
nidos com três metas interme-
diárias (MI-1, MI-2 e MI-3) e 
a última o Padrão Final (PF). 
A verificação das metas está 
vinculada à renovação das 
licenças ambientais das plan-
tas industriais, que acontece 
a cada dois anos, em média. 

VIOLÊNCIA - Pesquisa 
do Instituto Avon sobre a vio-
lência contra mulheres no fu-
tebol revelou que os boletins 
de ocorrências de ameaça 
contra mulheres aumentam 
em 23,7% quando um dos ti-
mes de futebol da cidade joga 
e foram avaliadas cinco capi-
tais.

CONTRASTE

Carregado

Em dezembro de 2017, 
quando o PMDB virou MDB, 
o ex-presidente Michel Temer 
recebeu o Pai Uzêda, figura 
folclórica de Brasília. 

O homem jogou guiné so-
bre o ex-presidente, que esta-
va no cargo ainda, e disse que 
ele precisava ao ver os olhos 
de espanto de Temer.

- É para afastar mau-o-
lhado, macumba, doença.

Se ele, estava com tudo 
isso, imagina a Dilma. 
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Ex-prefeito de Salto chama a polêmica 
da água de uma ‘pseudo-polêmica’

REPRODUÇÃO

Geraldo Garcia disse que o Ribei-
rão Piraí é a solução para a escas-
sez de água da vizinha cidade

O superintendente da 
Fundação Indaiatu-
bana de Educação e 

Cultura (Fiec) foi o entrevis-
tado nesta semana do pro-
grama “Gente Expressão”, 
produzido pelo Grupo Mais 
Expressão. Além de falar 
sobre as inscrições para o 
vestibulinho da instituição, 
Geraldo Garcia (PP) avaliou 
a polêmica envolvendo In-
daiatuba e Salto na questão 
da água. As eleições deste 
ano também foram tema. 

Geraldo Garcia tem uma 
história política ligada à ci-
dade de Salto. Foi vereador 
por dois mandatos, presi-
dente da Câmara e prefeito 
por três oportunidades, a 
última entre 2017 e 2020. 
Perguntado sobre a crise 
hídrica da água em Salto, 
Garcia foi direto em sua 
reposta e chamou a acusa-
ção feita pelo presidente 
da Câmara de Salto, Cícero 
Landim (PL), de que estaria 
havendo um represamento 

ilegal de águas na região do 
Buruzinho, de “pseudo-po-
lêmica”.

Segundo Garcia, essas 
discussões são antigas e 
tiram o foco sobre o grande 
problema do município, 
que é a falta de água. “Isso 
é antigo, antes já se falava 
que Salto tirava água de Itu. 
São assuntos do passado. A 
cidade precisa se concentrar 
na empreitada do Ribeirão 
Piraí”. O político afirmou 
que já escutou do atual pre-
feito de Salto, Laerte Sonsin 
(PL), que o represamento do 
Buruzinho é um garantidor 
para a cidade, uma vez que 
Salto não tem condições de 
armazenar grandes quanti-
dades de água. 

O atual superintendente 
da Fiec aproveitou para 
elogiar o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) pela condu-
ção do Consórcio Intermu-
nicipal do Ribeirão Piraí 
(Conirpi) e pela construção 
da barragem do Piraí. “É a 
maior notícia que Salto pode 
receber. É a grande solução 
para a falta de água”.

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Candidatos locais podem fortalecer a cidade
Durante a entrevista nos 

estúdios do Mais Expressão, 
o ex-prefeito de Salto Geral-
do Garcia (PP) comentou so-
bre a falta de representantes 
da vizinha cidade na política 
estadual e nacional e as con-
sequências disso. Segundo o 
político, eleger um candidato 
da própria localidade é um 
anseio de toda a comunidade, 
mas as empreitadas eleitorais 
e o jogo político dificultam. 

A pergunta vem na esteira 
de um dos principais temas 

que movimenta a política 
municipal de Indaiatuba, 
que vê seus principais líderes 
políticos, tanto de situação 
como de oposição, reafir-
mando o discurso de candida-
turas locais. Para exemplifi-
car a situação, Geraldo citou 
a cidade de Salto mais uma 
vez: “Lá, por exemplo, terá 
um número grande de candi-
datos para deputado estadual. 
Com isso, acaba dividindo os 
votos, porque o número de 
eleitores é igual”, disse. 

Uma solução possível 
para a falta de representativi-
dade, apontou o ex-prefeito, é 
concentrar votos em políticos 
da região, mas Geraldo ad-
verte ser preciso compromis-
so entre candidato e cidade.  

Geraldo Garcia disse que 
nesta eleição vai apoiar a 
reeleição do pré-candidato 
a deputado estadual Rogério 
Nogueira (PSDB), justifi-
cando que Rogério sempre 
teve grande atuação em seu 
município. (LM).

O ex-prefeito de Salto Geraldo Garcia durante 
entrevista ao programa ‘Gente de Expressão’

Político avalia se será candidato 
Durante a última sessão 

da Câmara de Salto, os vere-
adores aprovaram as contas 
relativas ao ano de 2019, 
quando Geraldo Garcia (PP) 
ainda era o prefeito do mu-
nicípio. O parecer, além de 
seguir a recomendação do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCESP), também foi 
visto dentro do jogo político 
da cidade como um primei-
ro passo para uma possível 
campanha à cadeira do Exe-
cutivo Municipal em 2024, 
no que seria o seu quarto 
mandato. 

Apesar da aprovação nas 
contas, a sessão gerou ba-
te-boca entre os vereadores 
que defendem o ex-prefeito 
e os políticos que são de 
grupos políticos contrários. .

Prefeito por três manda-
tos, Garcia se destacou pelos 

investimentos nas áreas de 
lazer e turismo. Obras como 
o Mirante da Ponte Esteiada, 
o teatro Palma de Ouro e o 
Museu do Rio Tietê foram 
deixados como legado para 
à cidade. 

Na última eleição, em 
2020, Garcia foi o segun-
do mais bem votado, con-
quistando 35,8% dos votos 
válidos da cidade, o que 
reprensentou cerca de 21 mil 
votos. O ex-prefeito acabou 
sendo derrotado por Laerte 
Sonsin (PL), atual manda-
tário, por uma diferença de 
11 mil votos.  

Questionado durante a 
visita ao Mais Expressão se 
ainda pensa em concorrer ao 
cargo de prefeito, Geraldo 
Garcia sorriu de canto e se 
limitou a dizer “vamos ver”. 
(LM)   

Faculdade promove palestra com 
deputado sobre proteção animal 

A UniMax vai promo-
ver um evento gratuito 
sobre a causa animal na 
cidade de Indaiatuba com 
o deputado estadual de-
legado Bruno Lima (PP). 
Marcada para o dia 24, 
próxima terça-feira, às 
19h, a palestra “Proteção 
e Defesa Animal” é aber-
ta para todos os públicos, 
somente há a necessidade 
de uma inscrição prévia, 
que pode ser realizada no 
próprio site da universi-
dade. 

O palestrante convi-
dado se destacou inicial-
mente na sua atividade 
policial em relação ao 

combate aos maus-tratos 
e tráfico de animais sil-
vestres. Depois se tornou 
ativista da causa como 
deputado. Bruno é autor 
de projeto de lei que visa 

incluir conteúdos de Di-
reito dos Animais e Pro-
teção Animal nos pro-
gramas curriculares das 
escolas públicas estadu-
ais. (Lucas Mantovani). 



Vereador quer criar Jardim Sensorial 
para melhorar acessibilidade a PCDs

Foram mais de 60 in-
dicações apresentadas 
durante a 13ª sessão 

ordinária da Câmara de In-
daiatuba, que contou com a 
presença de todos os verea-
dores. Dentre as propostas, 
chamou atenção a indicação 
do vereador Wilson Índio da 
12 (Republicanos), que pro-
pôs a criação de um jardim 
sensorial. 

A indicação é voltada 
para pessoas com deficiência 
(PCD), criando um espaço 
mais inclusivo para PCDs 
visuais, auditivos ou físicos. 
O espaço também seria des-
tinado aos idosos, que, com 
o passar dos anos, têm perda 
na mobilidade. Na internet, 
diversos artigos científicos 
demonstram que a viabiliza-
ção de um Jardim Sensorial é 
também uma ferramenta para 
a educação ambiental. Em 
geral, são locais construídos 
com plantas de maior textu-
ra, repuxos d’água, aromas e 
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Presidente da Câmara propõe base avançada da Guarda em Itaici; oposição pede leitos e vacinas

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

também acessibilidade física, 
com rampas e pisos especí-
ficos.   

O vereador, no entanto, 
não chegou a indicar um local 
ou mesmo quais as principais 
características que estariam 
presentes neste possível novo 
local. A indicação foi en-
caminhada à Prefeitura de 
Indaiatuba. 

Outras indicações
Ainda durante a sessão, o 

presidente da Câmara, Pepo 
Lepinsk (MDB), solicitou 
com urgência um estudo para 
a viabilização de uma Base 
Avançada da Guarda Civil em 
Itaici, para, segundo o verea-
dor, prestar um atendimento 
mais rápido aos moradores 
da região. A demanda por 
um maior patrulhamento na 
região é antiga entre os mo-
radores. 

A vereadora Ana Maria 
(PODE) solicitou ao prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) que, 
junto às secretarias responsá-
veis, implemente novos leitos 
de UTI Pediátrica no Hospital 

Augusto de Oliveira Camargo 
(Haoc). Segundo a vereadora, 
o pedido é por conta da falta 
de leitos na cidade. 

Uma indicação feita pelo 
vereador Ricardo França 

(PODE) solicitou a ampliação 
da cobertura vacinal gratuita 
de cachorros por meio da dis-
ponibilização das vacinas po-
livalentes V08 e V10. As duas 
vacinas protegem os animais 

domésticos de doenças como 
cinomose, hepatite infecciosa 
canina, adenovirose, corona-
virose, parainfluenza canina, 
parvovirose e leptospirose 
canina.

Da esq. para a dir., os vereadores Wilson Indío da 12, Pepo Lepinsk, Ricardo França e Ana Maria
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Montante é proveniente da remune-
ração de juros ao capital e distribui-
ção das sobras do exercício 

Em Assembleia Geral Or-
dinária, realizada no dia 
28 de abril, o Sicoob Cre-

diguaçu deliberou, entre outros 
temas, a destinação das sobras 
do exercício financeiro do ano 
de 2021 que totalizou em R$ 
8,07 milhões. Somada à remu-
neração de juros ao capital paga 
em dezembro do ano passado 
no valor de R$ 2,6 milhões, os 
cooperados perceberam um total 
de R$ 10,67 milhões. Das sobras 
apuradas, os votantes aprovaram 
proposta para crédito de 50% 
do montante em suas contas 
correntes e a outra metade em 
suas contas capital. Os créditos 
consideram as cotas e a movi-
mentação de cada associado e 
são distribuídos proporcional-
mente à participação deles na 
Cooperativa.

A Assembleia ainda aprovou 
a Prestação de Contas do referi-
do exercício, elegeu os membros 
do Conselho Fiscal para o triênio 

Sicoob Crediguaçu entrega aos associados 
R$ 10,67 milhões em resultados de 2021 

em https://bit.ly/3KNHhCe
Os cooperados também po-

dem acessar o Relatório com a 
Prestação de Contas do período 
no site da cooperativa através 
do link https://bit.ly/3P2uXkM.

FOTO: MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL 

Assembleia Geral Ordinária na qual o Sicoob 
Crediguaçu deliberou sobre o exercício financeiro

2022-2025 e deliberou sobre o 
valor das verbas para a remune-
ração dos Conselhos e Diretoria. 
Os votantes ainda aprovaram o 
novo Regulamento de Auditoria 
Interna e as Políticas de Contro-
les Internos e Conformidades 
e de Sucessão de Administra-
dores, todos em consonância 
com as recentes resoluções do 
Conselho Monetário Nacional.

A reunião foi conduzida 
pelo presidente do Conselho de 
Administração, Antônio Carlos 
de Mello, e contou com a par-
ticipação dos diretores Mauro 
Benedito de Lima, Milton Luiz 
do Amaral e Carlos Alberto 
Bianchi. Por mais um ano, o 
encontro foi realizado na mo-
dalidade virtual e as votações 
foram contabilizadas pelo App 
Sicoob Moob. Ao todo, 369 
cooperados participaram da 
Assembleia Geral.

“Por mais um ano, entre-
gamos resultados positivos ao 
nosso quadro social e só temos 
a agradecer a confiança que os 
associados depositam em nosso 

trabalho. Meus agradecimentos 
aos colegas dirigentes e conse-
lheiros, que se dedicam a fazer 
da nossa Cooperativa uma ins-
tituição cada vez mais moderna, 
mais acolhedora e sustentável. 
Agradeço também nossos co-

laboradores que nos ajudam 
a chegar a esses expressivos 
resultados”, disse Mello.

O vídeo com a íntegra da 
Assembleia Geral Ordinária 
2022 está disponível no canal do 
Sicoob Crediguaçu no YouTube 



A7

Receita alerta para os casos de golpe 
na restituição do Imposto de Renda

REPRODUÇÃO/RECEITA FEDERAL

Mais de 20 mil ainda não declararam 

Antes mesmo do fim 
do prazo da entrega 
da declaração do Im-

posto de Renda Pessoa Física 
(IRPF) 2022, que ocorre no 
dia 31 de maio, os golpistas 
estão se passando pela Re-
ceita Federal para lesar as 
pessoas que estão prestando 
contas ao Fisco.  

Desta vez, os criminosos 
estão enviando e-mails na 
tentativa de convencer os 
contribuintes a confirmar 
um falso cadastro para re-
cebimento da restituição do 
IRPF. Para dar mais cre-
dibilidade, são utilizadas 
imagens fraudulentas com a 
logomarca comemorativa da 
Receita Federal para os 100 
anos do Imposto de Renda, 
além da conta gov.br.

Segundo o órgão, na men-
sagem, que contém um link 
malicioso para visualização 

A Receita Federal de 
Indaiatuba informa que, dos 
72.845 contribuintes, 49.903 
enviaram a declaração ao 
Leão até agora. 

Portanto, 22.942 ainda 
não entregaram os documen-
tos ao Fisco, mas ainda têm 
tempo. O prazo final é dia 31 
de maio de 2022.

A multa para quem per-
der o prazo de envio é de 1% 
ao mês sobre o imposto devi-
do. O valor mínimo é de R$ 

Criminosos estão se passando pelo 
órgão para lesar as pessoas que es-
tão prestando contas ao Fisco

de um falso comprovante de 
recebimento da restituição, 
os criminosos informam os 
dados para recebimento da 
restituição via Pix. 

Os alertas enviados pela 
Receita Federal por e-mail 
ou mensagem não possuem 
links de acesso. Todas as in-
formações recebidas devem 
ser confirmadas diretamente 
no Portal e-CAC, com acesso 
seguro por meio da conta 
gov.br, informou o órgão.

A Receita deixou claro 
que não há dados sobre o 
número de pessoas que re-
ceberam e-mail falso e sobre 
quem foi lesado.

Restituição
O pagamento da restitui-

ção do Imposto de Renda 
2022 será feito em cinco lo-
tes. Quem envia a declaração 
primeiro, recebe a restituição 
mais rápido. O primeiro lote 
será pago no dia 31 de maio. 
O segundo lote está progra-

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Exemplo de comunicação utilizada por golpistas para garantir a obtenção se dados da restituição do imposto

mado para 30 de junho, o 
terceiro para 29 de julho, o 
quarto para 31 de agosto e o 
quinto para 30 de setembro.

Neste ano, o contribuinte 
pode informar sua chave Pix 
para receber a restituição. 
Mas essa chave precisa ser, 
necessariamente, o CPF do 
contribuinte. Número de 
celular, e-mail e chaves ale-
atórias não serão aceitas.

As outras opções de cré-
dito em conta corrente e 
poupança seguem valendo. A 
conta bancária informada na 
declaração deve ser do titular 
da declaração.

165,74, podendo chegar, no 
máximo, a 20% do imposto 
de renda.

Além da multa, quem 
não entregar a declaração 
no prazo enfrenta restrições. 

Inicialmente, é feita a 
inclusão do CPF em uma 
condição de irregularidade.

Com isso, o cidadão não 
pode fazer empréstimo em 
bancos ou prestar concurso 
público, por exemplo, entre 
outras. (DK).



A8

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

Mudança de comportamento pode 
afetar a saúde, mas organização 
ajuda a prevenir o problema

Consumo de água diminui por causa do frio

Beber água é funda-
mental para manter 
o organismo e a pele 

hidratados, além de evitar al-
gumas doenças. Por conta das 
baixas temperaturas, é comum 
as pessoas se “esquecerem” 
ou não acharem necessário o 
consumo de água no inverno. 

A sensação de sede durante 
esse período diminui, mas a 
importância do líquido para 
o organismo não. O consu-
mo de cerca de dois litros de 
água nesses dias mais frios é 
importante para evitar proble-
mas renais, doenças de pele e 
desidratação.

De acordo com a gerente 
da Distribuidora Autorizada 
de Água Ibirá, Sarah Cândi-
do de Sousa, em tempos de 
clima mais frio há sim uma 
diminuição no consumo. “Um 
galão que a pessoa demorava 
sete dias para finalizar, agora 
ela demora dez. Os picos de 
consumo de água são menores, 
mas o consumo acaba sendo 
mais equilibrado durante o 
inverno”.

Além da mudança climá-
tica, o nosso corpo também 
passa por diversas mudanças 
nesse período, como meta-
bolismo mais lento, o nível 
de desidratação do corpo au-
menta, deixando ainda mais 
evidente a importância do 
consumo da água. Por conta 
da baixa temperatura a sensa-
ção de sede diminui, dando a 
entender que não precisamos 
da água. Segundo Sarah, a sede 
é apenas um dos mecanismos 
que o nosso corpo usa quando 
entramos em processo de de-
sidratação.

No inverno, nos tornamos 
muito mais aptos à desidrata-
ção do que no verão. “Nós po-
demos perceber isso por quan-
tas vezes vamos ao banheiro. 
Vamos mais vezes no inverno 
do que no verão, porque o 
nosso corpo está em constante 
contração de músculos, já que 
os músculos tentam promover 
o aquecimento do corpo e a be-
xiga não consegue reter tanto 
líquido”, conta Sarah.

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

REPRODUÇÃO 

Fachada da Distribuidora Autorizada de Água Ibirá, que funciona no bairro Vila Castelo Branco

Veja algumas dicas para se manter hidratado
A gerente da Distribuidora 

Autorizada de Água Ibirá, 
Sarah Cândido de Sousa, 
afirma que se pode facilitar 
a ingestão de água utilizando 
os chás. Além dele, bebidas 
saborizadas e aromatizadas 
também são uma ótima op-
ção. “As pessoas que gostam 
de colocar limão, morango, 
gengibre, vão ter mais facili-
dade e essas opções também 
ajudam a fazer o sistema imu-
nológico funcionar”.

Outras fontes de hidrata-
ção são frutas, como melão, 

melancia, laranja e abacaxi. 
Elas são mais ricas em líquido 
do que frutas típicas do inver-
no, como abacate, maçã e uva.

“Bebam água em jejum. 
Se você pegar um copo d’água 
de 200 ml e beber em jejum, 
você já ativa o seu sistema, 
o seu metabolismo e isso vai 
fazer com que o seu sangue já 
comece a absorver essa água 
e ficar mais fluído aí pro resto 
do dia. Existem várias con-
sequências da não ingestão 
de água, mas o importante é 
saber que precisamos de saú-

de e, para termos saúde, nós 
precisamos de muita água, 
principalmente no inverno”, 
conclui a gerente Sarah. (RL).

VEJA MAIS 
INFORMAÇÕES
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Frio acentuado pega 
população de surpresa 

Preço de alimentos deve subir

Temperaturas chegaram a 5º graus; Prefeitura aumen-
ta trabalho realizado com pessoas em situação de rua 

Indaiatuba registrou uma 
queda acentuada da tem-
peratura durante a semana, 

surpreendendo e obrigando a 
população a tirar os casacos do 
guarda-roupa. Atípica para esta 
época do ano, a temperatura 
caiu tanto por causa de uma 
massa de ar de origem polar. As 
temperaturas caíram nas regiões 
Sul, Sudeste e Centro-oeste. Por 
conta do frio, a Prefeitura de 
Indaiatuba reforçou o trabalho 
com os moradores que estão em 
situação de rua.

Durante a semana, a cidade 
registrou 5º graus na madru-
gada de terça-feira, um dos 
dias mais frios do ano até aqui. 
Nas redes sociais, foi possível 
acompanhar o impacto na vida 
dos indaiatubanos, que em tom 
de brincadeira chegaram a se 
“liberar” da obrigação de tomar 
banho ao menos uma vez ao dia. 
“Lavar os pés será o novo banho 
completo”, comentou uma in-

ternauta em uma postagem de 
Facebook.

Apesar das brincadeiras e do 
reforço nos agasalhos e cober-
tores, a friaca dos últimos dias 
também fez com que a Prefei-
tura de Indaiatuba aumentasse 
as conversas com os moradores 
em situação de rua da cidade. 
Em nota, a Prefeitura informou 
que, junto a assistentes sociais, 
psicólogos e educadores sociais, 
está oferecendo os serviços so-
cioassistenciais do município e 

Baixas temperaturas obrigaram 
pessoas a se agasalharem mais

DIEGO ALCON / MAIS EXPRESSÃO

No final de semana, a 
temperatura sobe alguns 
graus de forma gradual e 
deve diminuir a sensação de 
frio dos últimos dias em In-
daiatuba, dando um respiro 
aos moradores.

Nesta sexta, os termô-
metros registram mínima 
de 8ºC e máxima 21ºC. No 
sábado, a cidade registra mí-
nima de 9ºC graus e máxima 
de 25ºC. Já no domingo, a 

A expectativa para os 
próximos dias é de geada 
em diversos municípios, de 
acordo com o Climatempo, 
que tem por característica a 
lavoura de alimentos, espe-
cialmente as de milho e soja. 
O efeito prático da geada 
deve ser sentido mais uma 
vez no bolso dos consumi-
dores, já que um aumento 
nos preços dos hortifrutis é 
esperado.

De acordo com Matheus 
Peçanha, economista e pes-
quisador do Instituto Brasi-
leiro de Economia (FGV-I-
BRE), a geada chega para ser 
mais um fator a encarecer o 
preço dos alimentos. “Esse 
problema de oferta vai ge-

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

rar um aumento de preço 
num setor que já está bem 
estrangulado por conta de 
sucessivos choques de oferta 
e por causa do clima, e agora 
também por conta de outros 
custos acessórios, como os 
do diesel e dos fertilizantes”, 
afirmou. Uma possível baixa 
dos preços pode acontecer 
apenas em setembro, durante 
a primavera. 

Os efeitos climáticos 
também poderão afetar o 
ramo da pecuária de leite. 
Caso a geada seja forte, pode 
prejudicar a qualidade das 
pastagens e diminuir a oferta 
de leite, o que também pode 
encarecer o preço. (LM).

cobertores. 
Segundo o secretário de As-

sistência Social do município, 
Décio Rocha, os moradores que 
aceitam o convite municipal 
estão sendo direcionados à Co-
munidade do Farol. De acordo 
com Rocha, a situação piorou. 
“Sabemos que devido à pande-
mia e ao recesso econômico que 
nosso país atravessa, o número 
de pessoas em situação de rua 
aumentou em todo Brasil”, 
comentou. 

Final de semana será mais quente
previsão é de temperaturas 
variando entre 12ºC e 26ºC.

Durante a semana, o cli-
ma segue esquentando de 
forma gradual, com as tem-
peraturas médias na casa dos 
13ºC de mínima e 26º de 
máxima. Apesar de cessar o 
frio, o clima seco continua. 
A chuva só volta a cair em 
Indaiatuba na próxima sexta, 
28. As informações são do 
Clima Tempo.(LM)
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Procedimento passa a ser adotado a partir da segun-
da-feira (23) devido ao encerramento da campanha 

Vacinação da Covid-19 
dispensa a convocação

A campanha de vacina-
ção contra Covid-19 
está chegando ao fim. 

Por isto, a Secretaria de Saú-
de da Prefeitura de Indaiatu-
ba agora vacinará apenas três 
vezes por semana no Centro 
Esportivo. Segunda, quarta 
e sexta-feira são os dias 
em que a população pode 
receber a imunização contra 
a doença. O horário para as 
crianças continua das 9h às 
12h, adultos e idosos serão 
vacinados das 13h às 18h. 
Neste momento a vacinação 
passa a ocorrer sem convoca-
ção, ou seja, qualquer pessoa 
que precise receber alguma 
dose da vacina, pode ir dire-
to. Um dos requisitos é ter o 
cadastro no Minha Vacina.

A partir da próxima se-
gunda-feira (23) passa a 
valer a nova medida adotada 
pela Secretaria de Saúde 
no Centro Esportivo. Até o 
momento 659.120 vacinas 

contra Covid-19 já foram 
aplicadas em Indaiatuba. 
234.578 de primeiras do-
ses, 226.754 de segundas, 
162.945 de terceiras, 27.840 
de quartas e mais 7.003 do-
ses únicas.

Para receber qualquer 
dose da vacina contra a Co-
vid-19 em Indaiatuba é pre-
ciso apresentar na entrada do 
Centro Esportivo um docu-

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Crianças podem ser levadas pela manhã, adultos e idosos no período da tarde

UniEduk promove projeto
de apoio à comunidade  

Com objetivo de orientar 
gratuitamente os contribuin-
tes a fazerem a Declaração 
do Imposto de Renda, o 
Grupo UniEduk, por meio 
do Centro Universitário Max 
Planck (UniMAX), realiza 
o último fim de semana de 
atendimento “do IR Soli-
dário”. A ação ocorre neste 
sábado (21), das 12h às 20h, 
e no domingo (22) das 12h 
às 18h, no Shopping Jaraguá 
Indaiatuba. 

A campanha foi retomada 
no último fim de semana, 
após dois anos de paralisa-
ção por conta da pandemia. 
Na ocasião, 40 contribuintes 
compareceram para tirar 
dúvidas e fazer a declaração.  

O IR Solidário é uma 
ação totalmente gratuita, 
desenvolvida pelos alunos 
do primeiro, terceiro, quinto 
e sétimo semestres do curso 
de Ciências Contábeis do 
centro universitário e ocorre 
de forma anual. Os estudan-
tes orientam os contribuintes 
a preencherem de forma 

adequada a Declaração de 
Imposto de Renda. O docu-
mento é salvo num pendrive 
ou enviado por e-mail e, 
posteriormente, o próprio 
contribuinte faz o envio à 
Receita Federal. 

“O balanço foi positivo, 
visto que a ação foi reto-
mada após longo período 
de paralisação. Muita gente 
compareceu e, mesmo que 
alguns estivessem com a 
documentação incorreta, 
ficaram de retornar. Por isso 
a expectativa para o fim de 
semana é que tenhamos um 
movimento ainda melhor”, 
salienta o orientador peda-
gógico do curso de Ciências 
Contábeis da UniMAX, 
André Marinho. “No geral 
o objetivo está sendo cum-
prindo e os alunos gostaram 
muito da experiência.”

Além de auxiliar os con-
tribuintes, o projeto incen-
tiva doações e restituições 
para o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) ou 
para o Estatuto do Idoso.    

mento com foto (RG, CPF 
ou CNH) e um comprovante 
de endereço (IPTU, conta de 
água ou luz). É obrigatório 
estar cadastrado no Minha 
Vacina através do link ht-
tps://vacinacao.indaiatuba.
sp.gov.br/login

Dúvidas podem ser es-
clarecidas pelo WhatsApp 
da Secretaria de Saúde (19) 
9 9779-3856.

SERVIÇO IR Solidário 2022 – UniMAX
Quando: dias 21 e 22 de maio

Horário: sábado das 12h às 20h | domingo das 12h às 18h
Onde: Shopping Jaraguá – Rua XV de Novembro, 1.200, 

Centro de Indaiatuba



Grupo Mais Expressão investe 
em modernização constante

O Mais Expressão, o 
mais antigo jornal 
de Indaiatuba, está 

prestes a chegar à milésima 
edição. Foram 20 anos de 
publicações. Nesse tempo, 
a empresa sofreu diversas 
transformações. A mais 
importante foi para acompa-
nhar a era digital, mas tam-
bém para entender e atender 
a demanda e a velocidade 
que o leitor passou a exigir.

Fundado em 2002, quan-
do a internet ainda não era 
tão popularizada, o jornal 
preenchia no início a lacuna 
de prestação de serviço. Na 
época, além das reportagens, 
a publicação divulgava nes-
sa área vagas de emprego, 
informações de educação e 
vendas de produtos. 

“O jornalismo mudou. 
Antes era somente o impres-
so. Hoje, com a era digital, 
a empresa precisou passar 
por diversas transformações 

Ao longo dos 20 anos de atividades, jornalismo impresso se aliou ao digital e audiovisual

O mundo digital é um 
local sem limite. Tudo que 
se coloca na internet se com-
partilha muito rápido e no 
jornalismo não é diferente. 
Por isto, no Mais Expres-
são o combate às fake News 
(notícias falsas) é constante.

“A responsabilidade 

Combate às fake news é constante
sempre foi o pilar do Gru-
po Mais Expressão. Todas 
as reportagens publicadas, 
qualquer que seja a mídia, 
são apuradas. Os jornalis-
tas vão atrás da apuração 
completa.Isso é respeito ao 
leitor”, diz o editor-chefe 
Eloy de Oliveira. (DK). 

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

para acompanhar a velocida-
de que a notícia circula. Para 
isso precisamos expandir, 
não só na sua infraestrutura, 
mas também na contratação 
de profissionais”, disse o 
diretor geral do Grupo Mais 
Expressão, Alan de Santi.

Forte na cidade hoje, o 
jornal Mais Expressão co-
meçou com bastante apoio: 
em sua primeira edição teve 
já 65 anúncios. “Essas pes-
soas confiaram e investiram 
em nós sem saber o que seria 
o jornal, acreditando na nos-
sa proposta”, lembra Santi.

Atualmente, o jornal, que 
é distribuído semanalmente, 
às sextas-feiras, conta com 
uma média de 120 anun-
ciantes fixos, entre o cader-
no A (notícias) e caderno 
B (negócios), mas atinge 
picos de apoiamento de 200 
anunciantes.

Para continuar oferecen-
do qualidade, o Grupo Mais 
Expressão sempre investiu 
em seu produto e passou por 
várias mudanças ao longo 

dos anos para se manter com 
uma cara mais moderna.

Atualmente, além do 
impresso, o Grupo Mais 
Expressão também possui 
um site que é abastecido 
diariamente, além de pági-
nas nas redes sociais. Além 
disso, a empresa ainda conta 
com a Web TV formada por 
programas de entrevistas e o 
canal no Youtube.

Da esq. para a dir., edição 358 - de 2009, edição 389 - de 2010, edição 791 - de 2018 e edição 997 - de 2022
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Homem tenta furtar roupas em loja
de shopping, mas acaba preso na fuga

Guarda detém acusado de roubar bicicleta
e chocolate de cliente em supermercado

Detido por embriaguez ao 
volante ao bater em portão

Um homem foi preso 
após roubar uma bicicleta 
e seis barras de chocolate 
de uma cliente em um 
supermercado em Indaia-
tuba. O crime aconteceu 
na tarde de sábado (14), 
na altura do bairro Jardim 
Tancredo Neves.

Uma equipe de motos 
da Romi esteve no local e 

SALVAMENTO - Equi-
pe da Guarda Civil de 
Indaiatuba socorreu uma 
criança de quatro anos, 
engasgada com pipoca, 
na noite de sexta-feira, 
no bairro Campo Bonito. 
Os agentes realizaram a 
manobra conhecida como 
Heimlich e a criança vol-
tou a respirar.

MORTE SUSPEITA - 
Corpo de mulher é encontra-
do dentro de casa no bairro 
Jardim Oliveira Camargo, 
na noite de sexta- feira (13), 
caído no chão entre cama e 
guarda-roupa e com vestí-
gios de sangue. A Guarda 
foi acionada pela vizinha 
devido ao mau cheiro no 
local.

Depois de colidir com o 
portão de uma empresa, um 
homem foi preso por embria-
guez ao volante. O acidente 
aconteceu na madrugada de 
sexta-feira (13), no bairro 
Núcleo Residencial Faria 
Lima, em Indaiatuba.

Segundo boletim de 
ocorrência, o rapaz aca-
bou perdendo o controle 
da direção do veículo e 
bateu contra um portão de 
empresa. Quando os poli-
ciais chegaram ao local, o 
homem estava dormindo e 

Acusado colocou produtos em sacola, foi flagrado pelo gerente e escapou para estacionamento
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Fachada da loja onde a tentativa de furto 
foi praticada na noite de sábado (14)

A Guarda Civil de In-
daiatuba prendeu um 
homem em flagrante, 

na noite de sábado (14), sob 
acusação de tentar furtar peças 
de roupas, avaliadas em R$ 
2.614,00, em uma loja do Polo 
Shopping.

Inicialmente o homem foi 
detido pelo gerente da loja, após 
ser visto colocando as roupas 
dentro de uma sacola. Mas o 
acusado não ficou no local. 
Apesar de o alarme antifurto ter 
sido acionado, ele continuou 

andando como se nada tives-
se acontecido. A Guarda foi 
chamada e ele foi abordado no 
estacionamento do shopping. 

Ao ser questionado, o indiví-
duo admitiu o roubo, justifican-
do que está desempregado e pas-
sa por dificuldades financeiras. 

Os guardas verificaram que 
havia um alicate na sacola com 
os objetos provenientes do furto. 
Diante do ocorrido, o homem 
foi detido e as peças devolvidas 
à loja.

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

R A Y A N E  L I N S *
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pegou a descrição do acusa-
do e informações sobre suas 
vestimentas. Ao iniciar o pa-
trulhamento no bairro, logo 
localizaram um indivíduo 
suspeito, com as mesmas 
descrições e uma bicicleta 
parecida.

Ao perceber a aproxima-
ção dos guardas, o suspeito 
tentou fugir, mas, mesmo 

assim, foi capturado. 
Em uma revista pesso-

al, os agentes encontraram 
as barras de chocolate 
roubadas e o acusado foi 
encaminhado até a dele-
gacia, onde foi preso em 
flagrante e os objetos recu-
perados foram devolvidos 
à dona. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).

ao solicitar que ele saísse de 
dentro do automóvel, já era 
possível identificar os sinais 
de embriaguez, como olhos 
avermelhados, fala pastosa, 
andar cambaleante e hálito 
etílico. 

O homem foi encaminha-
do ao IML Campinas, mas 
se recusou a realizar a coleta 
de sangue, sendo realizado o 
exame clínico, ficando cons-
tatada a embriaguez. O rapaz 
e o veículo foram recolhidos. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).

Equipe Romi conseguiu recuperar 
bicicleta e o chocolate roubados
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Colégio Meta conecta famílias e escola
Segredo está em planejar, organizar as ações necessárias 
e determinar o tempo para que cada uma aconteça

A relação família e 
escola é conside-
rada essencial para 

os processos de ensino e 
aprendizagem, sendo im-
prescindível que ambas 
compartilhem dos mesmos 
princípios e valores, bem 
como sigam na mesma di-
reção em relação às metas 
que desejam atingir.

Traçar as mesmas metas 
de forma simultânea pro-
picia aos estudantes maior 
segurança na aprendizagem 
e no desenvolvimento, com 
vistas à construção da auto-
nomia e ao exercício pleno 
da cidadania, preparando-os 
melhor para o enfrenta-
mento da complexidade 
de situações presentes na 
sociedade contemporânea.

A família precisa reco-
nhecer que sua participação 
na vida escolar dos filhos 
influencia total e direta-
mente no desempenho dos 
mesmos. Evidentemente, 
não há como garantir que a 
participação ativa dos pais 
garanta notas excelentes, 
mas, certamente contribui 

para melhores resultados. A 
motivação é um dos pontos 
centrais nessa influência de 
pais para filhos, ela é uma 
ferramenta poderosa para 
que o estudante não saia do 
foco e chegue ao final do 
ano letivo sem problemas.

As dicas são sempre 
importantes, mas é preciso 
lembrar de que nada deve 
ser imposto com autorita-
rismo e que reservar mo-
mentos para relaxamento 
e diversão é de suma im-
portância para que haja a 
assimilação mais adequada 
e mais profunda por parte 
dos estudantes .

A educação pensada des-
sa forma se revela em um 
projeto muito bem elabora-
do, que considera o melhor 
trajeto a ser percorrido para 
o futuro dos educandos e 
das famílias, traçando uma 
sequência de realizações 
que vão marcar a vida dos 
estudantes para sempre. 

Projetos pressupõem o 
desenvolvimento de um 
produto final bem-sucedido. 
Para tanto, é preciso plane-

Para conhecer mais so-
bre as atividades de-
senvolvidas no Colégio 
Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com 
ou vá visitar as unida-
des. A Unidade I está 
situada à Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 
II, à Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 

nº 1541, Itaici.

Serviço

O Colégio Meta costuma apresentar dicas às famílias sobre 
como acompanhar a vida escolar dos seus filhos.

Entre elas, destacamos algumas:
• Ajudar seus filhos a estabelecer uma rotina diária de estudos

• Mostrar a eles que você acompanha tudo de perto e sabe 
exatamente o que se passa na escola

• Acompanhar diariamente os deveres de casa
• Estar sempre atento ao lado emocional de seus filhos, lem-
brando que estamos vivendo um momento muito diferente, 

decorrente do fato de ficarem praticamente dois anos dentro 
de casa, sem muito socializar, sem frequentar presencialmente 

a escola, principal local de interação entre crianças e jovens. 
Por esse motivo, essa atenção especial para com o emocional 

deles se faz ainda mais necessária.
• Valorizar qualquer conquista alcançada, o que proporciona 

sentimentos de reconhecimento e valorização.
• Ter sempre em mãos o calendário de provas, para assim 

ajudar na condução dos estudos.

DICAS PARA AS FAMÍLIAS SERVIÇO

jar cuidadosamente cada 
etapa, organizar as ações 
necessárias ao que se deseja 
atingir e determinar em qual 
tempo elas deverão ocorrer. 

Projetos educacionais 
são também projetos de 
vida, por isso, devem ser 
planejados em parceria e 
levados adiante com o mes-
mo entusiasmo e a mesma 
crença de que têm propósi-
tos positivos e claros.

Integração entre os professores, pais e alunos proporciona o 
desenvolvimento de projetos mais assertivos



Lema da incorporadora é o respeito à vida e o planejamento do futuro
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Seguindo uma séria po-
lítica ambiental interna, que 
não inclui a execução ou par-
ticipação de qualquer tipo 
de in-corporação que tenha 
grandes impactos no meio 
ambiente, sempre buscando 
atuar como patrocinadores da 
vida e a favor do progresso 
verde, mantendo a qualidade e 
se destacando como referência 
no mercado imobiliário, satis-
-fazendo clientes, investidores 
e parceiros, nos quais Isabela 
destaca ter encontrado grandes 
amigos e, mais que construir 
empreendimentos, tem cons-
truído conexões de verdade.

Pautada na ética, confiança, 
honestidade, transparência 

e responsabilidade social, a 
Klox atua de forma dinâmica, 
se adaptando ao mercado e 
pensando no futuro de quem 
viverá em seus empreendi-

Klox Incorporadora amplia horizontes 
e leva empreendimentos para a região

“Realização”. É as-
sim que Isabela 
Scarton, uma das 

proprietárias da Klox Incor-
poradora define a jornada da 
empresa. 

Sediada em Indaiatuba, 
a empresa surgiu como um 
pro-jeto de Isabela e do 
marido, Rogério, ambos na-
turais da cidade, que criaram 
uma empresa de família para 
chegar a outras famílias. 
De lá para cá, passaram por 
aprovações em Elias Fausto 
e Monte Mor, além de Salto, 
Rio das Pedras, Capivari e 
outros municípios da região.

“Durante muito tempo, 

fomos só nós dois”, res-
salta Isa-bela, que elogia a 
equipe que hoje compõe a 
Klox: “Minha equipe é ma-
ravilhosa. Elogio sempre as 
meninas, sou muito grata a 
elas. São meu braço direito 
e esquerdo. Sozinho, a gente 
não consegue nada”.

Para o futuro, a Klox 
espera crescimento e expan-
são: atualmente, tem mais 
de 10 empreendimentos em 
apro-vação nas mais diver-
sas fases. 

O que faz a Klox
Nas redes sociais, Isabela 

e Rogério se definem como 
uma empresa que “identi-
fica oportunidades, realiza 
estudos de viabilidade e 

Empresa está presente em Indaiatuba e também em Elias 
Fausto, Monte Mor, Salto, Rio das Pedras e Capivari

SERVIÇO

Klox 
Incorporadora

 
Endereço:

Rua dos Trabalhado-
res, 116, Sala 1502, 

Vila Castelo Branco — 
Indaiatuba, SP

Horário de funciona-
mento: 

de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 17h.

Telefone: 
(19) 2516-1100

gerenciamento do empreen-
dimento”, além de explicar 
que realizam tratativas com 
órgãos públicos e privados, 
além das aprovações dos 
projetos nos âmbitos muni-
cipais, estaduais e federais 
— quando necessário —, 
registro do empreendimento 
no Cartório de Registro de 
Imóveis competente, par-
celamento do solo urbano, 
implantação de obras de 
infraestrutura, comerciali-
zação das unidades e ad-
ministração da carteira de 
recebíveis.

Para Isabela, uma longa 
— e satisfatória — jornada 
a trilhar: “Temos muito or-
gulho da nossa trajetória, de 
onde chegamos”.

Divisão de lotes do empreendimento Villa Florence, 
residencial que está sendo implantado em Elias Fausto

DIVULGAÇÃO

LAÍS SERVELIN

mentos.
O Villa Florence, resi-

dencial em Elias Fausto, por 
exemplo, já tem 75% de seus 
lotes vendidos, motivo de co-

memoração e agradecimento 
por parte da empresa. Com 
terrenos a partir de 250 m2, 
espaço gourmet, academia ao 
ar livre, playground, portaria 
24 horas, salão de festas e área 
verde preservada, o condomí-
nio fechado fica a cerca de 5 
minutos do centro da cidade, 
além de pouco mais de 30 
minutos de Indaiatuba e Salto.

Em Monte Mor, o Villa 
Esplendor, com lotes residen-
ciais e comerciais promete 
infraestrutura completa com 
diversas opções de lazer (play-
ground, academia, beach ten-
nis, quiosques, salão de festas 
e espaço gourmet), espaço pet 
e segurança 24 horas. (HM).

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Prefeitura 
revitaliza 
shopping

A Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente da 
Prefeitura de Indaiatuba traba-
lha na revitalização da fachada 
e pintura do shopping popular 
Ponto Azul. 

Os serviços também in-
cluem paisagismo, troca de 
portões e calçadas. A previsão 
é de que a obra esteja concluí-
da no início de junho.

Segundo informou o secre-
tário Guilherme Magnusson, 
as mudanças da fachada come-
çaram pela calçada que era de 
concreto e foi substituída por 
piso intertravado. 

No portal de entrada foi 
instalado um painel de ACM 
com letra caixa e os portões 
substituídos por portas de 
vidro.

Fachada da empresa Klox Incorporadora
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Ex-bombeiro morre vítima de um AVC, 
mas continua missão de salvar pessoas

O ex-bombeiro de In-
daiatuba Sidinei Bel-
chior, de 59 anos, 

continuou salvando pessoas 
mesmo após morrer vítima 
de um Acidente Vascu-
lar Cerebral hemorrágico 
(AVC) no domingo (15). 
Após a confirmação da mor-
te encefálica, a família dele 
autorizou a doação do cora-
ção, fígado, rim, pâncreas, 
pulmão, córnea, músculo/
tendão, pele, vasos, osso e 
intestino, que atenderão a 
fila de transplantes.

Esta foi a segunda cap-
tação de órgãos realizada 
pelo Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc) 
neste ano. Na semana pas-
sada outra paciente de 64 
anos, com morte por AVC, 
também doou fígado, rins e 
córneas.  

“Ao doar os órgãos, meu 
irmão devolveu a esperança 
a 11 famílias que sofriam na 

Família de Sidinei Belchior fez 11 doações; foi a segunda captação de órgãos do Haoc este ano

espera de um transplante”, 
disse Suzy Domingues Bel-
chior Pianucci.

Para suas filhas, Fernan-
da e Débora Belchior, Sidi-
nei como pai sempre foi uma 
pessoa que fez o possível e 
impossível para o melhor, 
desde estudo até as coisas 
materiais. “A educação que 
recebemos dele reflete mui-
to hoje em dia. Eu sempre 
reparava que ele desejava 
um bom dia e um bom tra-
balho em cada local que ele 
entrava e eu levo muito isso 
comigo”, conta Fernanda.

Solange, sua esposa, con-
ta que Sidinei era uma pes-
soa transparente. “Homem 
muito sério em todas as 
coisas que fazia, tinha que 
ser perfeito e feito da forma 
correta. Marido dedicado à 
casa e à família. Foram 31 
anos de casados, metade da 
minha vida”.

As filhas contam que a 
doação de órgãos sempre 
foi bem conversada dentro 
de casa e todos da família 
são doadores. “Terminamos 

REPRODUÇÃO

a missão dele da forma mais 
generosa e linda! Assim 
do jeitinho que ele sempre 
quis, e foram os 11 órgãos 
aceitos para a doação, to-

dos possíveis. Acredito que 
cada um que receber, que 
terá um pedacinho dele, 
será tão amado quanto ele”, 
disse Débora. “Que meu pai 

sirva de exemplo com essa 
atitude. Que todos pensem 
e pesquisem sobre a doação 
de órgão a partir desse ato”, 
completa Fernanda.

Amigo lembra que ele fez um parto no Morada do Sol Amigo de 40 anos fala do orgulho
“Nossa missão era deixar 

a pessoa mais calma. Na 
ocorrência a pessoa já está 
com trauma e levávamos 
segurança e a certeza de que 
tudo ia dar certo. Leváva-
mos alegria”, conta o 2°sgt 
Pagnardi, que trabalhou com 
Sidinei por muitos anos, ao 
lado do auxiliar Valério.

Pagnardi conta que uma 
das ocorrências que marca-
ram a vida profissional dos 
três foi quando atenderam 
uma mulher em trabalho 
de parto. “Era madrugada 
quando recebemos o chama-
do lá no Morada do Sol. Foi 
um momento único e muito 
especial para nós”, lembra.

O também amigo de pro-
fissão, Luís Henrique, conta 
que foi através de Sidinei 
que ele se tornou uma pes-
soa mais observadora na 
parte de segurança, quanto 
à prevenção de incêndios e 
atendimento a primeiros so-

Amigos há quase 40 anos, 
Vladimir Gaspar, conta que 
Sidinei era como um irmão 
mais velho. “Eu quero dizer 
o orgulho e o quanto admiro 
esse amigo que escolheu 
a profissão de salvar vidas 
e mesmo no momento da 
morte salvou 11 pessoas”.

Amigos desde os 80, 
Roberto Carlos de Sousa, 
revela que foi o cupido entre 
o ex-bombeiro e a mulher.

“A Solange era minha 
amiga e fui eu que os apre-
sentei. A nossa amizade 
permaneceu por todos esses 
anos. Ele sempre foi um cara 
nota 10 e ajudava a todos”.
       Para Roberto Carlos, a 

corros. “Já pude utilizar vá-
rias técnicas aprendidas com 
ele, além de realizar resgates 
a vítimas. Inclusive em uma 
ocasião, a mais importante 
das ocorrências para mim, 
foi o resgate da minha filha 
que estava convulsionando”.

“Eu sinto muito orgulho 
dele, que mesmo na sua par-
tida seguiu o seu propósito 
de salvar vidas como sempre 
fez em sua carreira”, com-
plementa Luís Henrique.
     Todos os amigos ouvi-
dos pelo Mais Expressão 
destacam também a ale-
gria com a qual Sidinei se 
apresentava e que provo-
cava nos outros. (DK). 

decisão da família de doar 
os órgãos e do próprio 
Sidinei  de doar não sur-
preende. “Não me admiro 
dele ter doado os órgãos 
e ajudar outras pessoas. 
Sempre foi dessa forma 
que ele agiu na vida, não 
seria diferente em sua par-
tida”, destaca o amigo.
      Para os amigos, o que 
fica é a mensagem de oti-
mismo que o ex-bombeiro 
sempre passou e o exem-
plo a ser seguido por quem 
pensa que a doação de 
órgãos não é importante. 
Eles dizem que as pessoas 
vão se lembrar dele. (DK). 

O ex-bombeiro Sidinei Belchior, a esposa Solange 
e as filhas Fernanda e Débora e a netinha Gabriela

O ex-bombeiro Sidnei Belchior





GiOlaser é mais uma 
atração no 16° Frutos 
Especializada e referência no ramo de depilação, es-
tética e beleza, a empresa está no mercado desde 2013
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Nascida do desejo de 
oferecer a melhor tecnolo-
gia em depilação a laser, es-
tética facial e corporal com 
valores acessíveis, a GiO-
laser iniciou sua trajetória 
a partir da sociedade entre 
duas esteticistas empreen-
dedoras e a atriz brasileira 
Giovanna Antonelli. 

A unidade de Indaiatuba 
foi inaugurada em 2021, 
porém a empresa conta com 
mais de 200 unidades bem Fachada da GiOlaser, que integra uma rede de mais de 200 unidades

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

Troféu tem tradição que já está consolidada na cidade
O Troféu Frutos de Indaiá 

foi criado em 2005, com o 
propósito de premiar e cele-
brar pessoas e empresas que 
produzem na cidade, gerando 
emprego e renda, sendo tam-
bém responsável por fazer de 
Indaiatuba uma das melhores 
cidades para se morar em todo 
o Brasil. 

Segundo o diretor comercial 
do Grupo Mais Expressão, 

Cleiton Fernando Manzato, o 
evento acontece não somente 
para dar destaque às empresas 
consolidadas no mercado, mas 
para celebrar todas aquelas que 
vêm fazendo um trabalho de 
qualidade em seus segmentos, 
motivo pelo qual são indicadas 
pelo público, que reconhece sua 
importância para a sociedade e 
para o crescimento da cidade 
como um todo.

O último evento aconteceu 
no dia 06 de novembro de 2021 
e contou com a presença de 
Alexandre Pires. 

Já neste ano, o evento rece-
berá a dupla Marcos & Belutti, 
dona de grandes sucessos da 
música sertaneja, como “Do-
mingo de Manhã”,  “Aquele 
1%” e “Insubstituível”, obra 
lançada em abril de 2022. (RL).

DIVULGAÇÃO

estruturadas espalhadas por 
todo território nacional, le-
vando ainda mais bem-estar 
e autoestima tanto para ho-
mens quanto para mulheres.

Uma das maiores re-
ferências do segmento no 
Brasil, a GiOlaser se une 
ao Grupo Sorridents, da 
premiada rede de clínicas 
odontológicas.

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

Desde de 2013 trazen-
do bem-estar, con-
forto, alta tecnolo-

gia, ética e transparência 
a todos os seus clientes, a 
GiOlaser é referência no 
ramo de depilação, estética 
e beleza e tem sua partici-
pação confirmada no Troféu 
Frutos de Indaiá deste ano, 
que chega à 16ª edição.

Empresa surgiu da união de esteticistas e a atriz Giovanna Antonelli



A18

Sai a tabela completa da Copa Paulista

A Federação Paulista 
de Futebol liberou 
de forma oficial a 

tabela da primeira fase da 
Copa Paulista. Com início 
previsto para 3 de julho, a 
primeira fase deve durar 
cerca de dois meses, com os 
jogos sendo realizados em 
um intervalo de sete dias. O 
Primavera irá mandar cinco 
partidas em casa, todas em 
rodadas ímpares.

Diferente do que ocorreu 
na Série A-2 do Paulista, 
em que o Fantasma mandou 
muitos jogos durante a se-
mana no período da tarde, 
os jogos da Copa serão em 
princípio todos aos sábados, 
também no período da tarde, 

às 15h. Outra mudança, se 
comparado ao campeonato 
estadual, será o tempo de re-
cuperação dos atletas. Com 
os intervalos de sete dias, o 
tempo de preparação física 
e tática aumenta. 

Como mandante, o Pri-
mavera abre a Copa Paulista 
na 1ª rodada, enfrentando 
o Desportivo Brasil (Porto 
Feliz); na 3ª rodada, o time 
recebe o São Bento (Soro-
caba); o adversário da 5ª 
rodada é o XV de Piracicaba 
(Piracicaba); na 7ª rodada, o 
Fantasma recebe o Lemense 
(Leme); finalizando os jogos 
em casa, o Primavera recebe 
o Rio Claro (Rio Claro), na 
9ª rodada. 

A primeira fase será dis-
putada em turno e returno, 
classificando para as quar-

Primavera vai disputar cinco jogos 
em casa, todos no final de semana

RODRIGO CORSI/AG. PAULISTÃO

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

tas-de-final os dois melhores 
colocados de cada grupo e os 
dois terceiros melhores co-
locados gerais. Na segunda 
fase, o sistema muda para o 
mata-mata, em confrontos 

Mastiga Samba conquista título inédito da 14ª Copa Vila Avaí do Amador

Federação Paulista divulgou a tabela completa da Copa Paulista durante um congresso técnico

de ida e volta eliminatórios.
Os dois finalistas garan-

tem vaga para a Série D ou 
Copa do Brasil de 2022. A 
grande final está marcada 
para os dias 09 e 16 de ou-

tubro, ainda sem um horário 
definido

Os jogos serão transmi-
tidos pela plataforma “Ele-
ven”, de forma gratuita  aos 
torcedores. 

Após várias partidas 
emocionantes e uma grande 
temporada, o jogo da final 
não podia ser diferente. Uma 
disputa sofrida, misturada a 
um  pouco de sorte, deu  vi-
tória da 14ª Copa Vila Avaí 
de Futebol Amador para a 
equipe que participou pela 
segunda vez da competi-
ção, o Mastiga Samba. O 
time venceu nos pênaltis o 
tradicional time Amigos do 
Cachorrão e garantiu o seu 

primeiro título. O jogo acon-
teceu na manhã de domingo 
(15), no minicampo do Vila 
Avaí.

A partida foi equilibra-
da, terminando o primeiro 
tempo com o placar de 0X0. 
A esperança de uma final 
emocionante, levando a de-
cisão para as traves, nos tiros 
livres diretos, foi quebrada 
em uma cobrança de falta 
aos 2 minutos do segundo 
tempo, quando Arábia abriu 

o placar. Kauan, aos 15 mi-
nutos, ampliou para a equipe 
Mastiga Samba, deixando 
assim, o resultado em 2X0.

A disputa ficou com-
plicada para os Amigos do 
Cachorrão, porém o arti-
lheiro Helton não se deu por 
vencido e colocou sua equipe 
de volta no jogo depois de 
arrancar pelo meio, chutar 
e contar com um desvio, 
diminuindo para 2x1.

Após o primeiro gol, o 

Cachorrão acreditava que 
poderia virar. Então aos 23 
minutos do segundo tempo, 
em uma cobrança de falta, 
Diogo empatou o jogo for-
çando as penalidades.

Nos pênaltis de tiros li-
vres diretos com três na série 
inicial, Walker acabou chu-
tando com muita força, fa-
zendo a bola sair da direção 
do gol e decretando a vitória 
do Mastiga Samba em 3x1.

De acordo com o presi-
dente do Mastiga, Fernando 
Ataide, o jogo foi digno 
de uma final. “A partida 
foi muito disputada, com 
poucas oportunidades de 
gols para ambas as equipes, 
onde o equilíbrio levou às 
penalidades. Fomos mais 
competentes nos pênaltis 
e acabamos saindo com a 
vitória e o título”.

A equipe ficou também 
com a melhor defesa, en-
quanto o Amigos do Cachor-
rão chegou em sua terceira 
final na competição.

“Ser campeão de um 

campeonato tão difícil igual 
foi a Copa da Vila Avaí é 
uma das melhores sensações 
possíveis. Só temos que 
agradecer a todos os atletas, 
comissão técnica, diretoria 
e toda nossa torcida que 
sempre demonstra sua força 
do lado de fora”, conta Fer-
nando Ataide.

Premiação
O presidente da Liga Re-

gional Desportiva Indaiatu-
bana, Rogério Pontara, disse 
que a verba fornecida pelo 
patrocinador Sindicato dos 
Empregados no Comércio de 
Indaiatuba permitirá dar R$ 
2.000 para campeão, Mastiga 
Samba, e R$ 1.500 para o 
vice-campeão, Amigos do 
Cachorrão.

Segundo o presidente do 
time campeão, o dinheiro 
do prêmio será investido 
no Campeonato Amador da 
Série Especial, que tem iní-
cio programado para o mês 
de junho. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).

A equipe campeã Mastiga Samba, que venceu nos pênaltis no final de semana

ARQUIVO PESSOAL
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Banda Sinfônica do Exército é atração 
desta sexta-feira no 30° Maio Musical  

Trio Melim reuniu 30 mil pessoas 

Criada em 2002, em 
São Paulo, a Banda 
Sinfônica do Exército 

é vinculada ao Comando 
Militar do Sudeste e ad-
ministrada pela Fundação 
Cultural Exército Brasileiro 
e é a atração desta sexta-feira 
(20) no Ciaie, a partir das 
20h, com entrada gratuita, 
dentro da 30ª edição do Maio 
Musical.

A banda tem como prin-
cipal objetivo fazer da mú-
sica um bem comum, como 
parte das atividades culturais 
do Exército, estabelecendo 
um elo artístico-cultural 
com a sociedade brasileira 
e promovendo a difusão da 
música e das tradições da 
Força Terrestre.

Ao longo dos anos, a 
Banda Sinfônica se apre-
sentou nas mais importantes 
salas de concertos do Brasil, 
recebendo importantes solis-
tas nacionais e internacio-
nais. Dentre os prêmios que 

Final de semana terá programação para todos os gostos

Depois de dois finais de 
semanas com shows emo-
cionantes e Parque Ecológico 
lotado, com o grupo Melim, 
não foi diferente. O trio reu-
niu cerca de 30 mil pessoas 
na noite de domingo (15). A 
multidão foi composta por 
muitas famílias, adolescentes 
e principalmente crianças que 
curtiram e vibraram com as 
músicas de grandes sucessos.

O trio é composto pelos 
irmãos Rodrigo, Diogo e 
Gabriela Melim, donos de 

RAYANE LINS

diversas músicas de grande 
sucesso no Brasil, como 
“Meu Abrigo”, “Ouvi Di-
zer”, “Gelo”, “Eu Feat.  
Você”. Eles se aventuraram 
na música desde cedo, se 
unindo para cantar em um 
festival e desde então, nunca 
mais se separaram.

Após o sucesso do primei-
ro disco, gravaram o álbum 
“Eu Feat”. Você, indicado 
ao Grammy Latino 2020 na 
categoria Melhor Álbum de 
Língua Portuguesa.(RL).

conquistou, destacam-se o 
de Melhor Projeto de Música 
Erudita e o Prêmio Especial 
de Cultura, ambos concedi-
dos pela Associação Paulista 
de Críticos de Arte.

No mesmo dia, Agnaldo 
Araújo e os Pantaneiros 
se apresentam no Parque 
Ecológico, às 19h30, com 
o espetáculo “Do Pantanal 
ao Mississipi”, uma mistura 
entre elementos brasileiros 
com o blues americano. A 
viola caipira e a viola de 
cocho cuiabana são anfitri-
ãs, juntamente com a gaita 
do blues, o pandeiro e a 
percussão.

Logo em seguida, às 
20h30, se apresenta a banda 
Rock n’ Roça, nascida há 10 
anos, com o show “Na Bati-
da do Pandeiro e na Pancada 
do Ganzá”, com o objetivo 
de trazer ao público a experi-
ência da harmonização entre 
música tradicional brasileira 
e rock and roll. 

Já no sábado (21), no 
palco do Parque Ecológico, 
acontece o show Get Back, 

dos Beatles, com a banda 
Skive Rock. Às 20h, se 
apresenta a Banda Sinfôni-
ca Jovem do Estado de São 
Paulo, que equilibra em seus 
programas o repertório tra-
dicional de banda sinfônica 
com arranjos de peças erudi-
tas, composições populares 
e concertos temáticos, sob 
a batuta da maestrina Mô-
nica Giardini. Encerrando 
as programações do dia, às 
20h30, o trio A2 Rock, com 
Show Antena 1, traz um 
repertório de sucessos dos 
anos 70 e 80.

No dia 29 de maio, às 
19h, a atração será o grupo 
CPM 22.A banda surgiu 
em 1995, influenciada por 
punk rock e hardcore, com 
músicas rápidas, melódicas 
e letras cotidianas. O CPM 
22 (Caixa Postal Mil e Vinte 
e Dois) tem como maior in-
fluência a cena pós punk ca-
liforniana dos anos 90. Traz 
em seu repertório sucessos 
como "Tarde de Outubro", 
"Anteontem" e "O Mundo 
Dá Voltas".

Camerata busca inspiração 
nas canções da Broadway

O concerto “Camerata na 
Broadway”, da Associação 
Camerata Filarmônica de 
Indaiatuba, com sua or-
questra de cordas formada 
por músicos profissionais, 
se apresenta na próxima 
quarta-feira (25), como parte 
das celebrações do 30° Maio 
Musical, às 19h no Ciaei.

Participam do espetá-
culo os solistas Leonardo 
Neiva — nacional e inter-
nacionalmente reconhecido 
e admirado por sua voz de 
barítono, versatilidade vocal 
e desenvoltura cênica, além 
de ter estrelado como o Fan-
tasma em “O Fantasma da 
Ópera” em 2018 — e Giu-

lia Nadruz, conhecida por 
dublar a Bela no live action 
“A Bela e A Fera, de 2017, 
e reprisar o papel como a 
princesa na animação WiFi 
Ralph, de 2018, que também 
se destacou na lista Forbes 
Under 30, que reconhece 
personalidades de destaque 
com menos de 30 anos.

A responsável pelo even-
to é a maestrina Natália 
Larangeira, regente da Or-
questra Filarmônica de Bue-
nos Aires, e o espetáculo 
conta com arranjos escritos 
ou adaptados especialmente 
para o evento, trazendo as 
canções de musicais da Bro-
adway. (Hellica Miranda)

Trio Melim na apresentação no último final de semana

SERVIÇO
Concerto: 

“Camerata na Broadway”
Data: 25/05/2022

Endereço: Teatro do CIAEI (Av. Engenhei-
ro Fábio Roberto Barnabé, 3665, Jardim 

Regina — Indaiatuba, SP)
Horário: A partir das 19h

Entrada franca.
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Signo de Libra
Novas amizades surgem 
ou ocorre aprofundamen-

to de antigas. Uma nova forma de 
ver a vida está surgindo. Seus hábi-
tos e sua aparência são convocados 
a modificarem. Pode ficar um pou-
co desconfortável nos encontros 
sociais e em algumas amizades. É 
importante saber se comunicar cor-
retamente.

Signo de Escorpião
Momento para começar 
a organizar seu ambiente 

e o local em que vive. Sua saúde 
pode pedir alguns cuidados, princi-
palmente com relação ao fígado e 
rins. É importante planejar o modo 
de realizar o trabalho que desenvol-
ve. Algumas amizades podem se 
tornar especiais, algumas podem se 
romper de forma difícil. Sua capa-
cidade diplomática é exigida.

Signo de Sagitário
Um desejo de expansão 
vem à tona influenciando 

ao seu redor, mas principalmente 
dentro de casa, na família. Deseja 
ditar regras para que as coisas se-
jam do jeito que acredita que te-
nham que ser, mas isso não traria 
calma interna. No trabalho pode 
enfrentar de forma inesperada uma 
baixa na popularidade. Instabili-
dade com cônjuge, tenha calma e 
tranquilidade para lidar com a len-
tidão alheia.

Signo de Capricórnio
Risco de dificuldades com 
a saúde dos integrantes de 

sua família, ou com pessoas dentro 
de sua casa. Sua filosofia de vida, 
seus conhecimentos metafísicos 
podem ajudar a lidar com fatos do 
passado. Surge lentamente um pela 
busca de novos prazeres ou de no 
mínimo obter bem-estar em algumas 
situações diárias. Pessoas de longe 
trazem alegrias.

Signo de Aquário
Para sua mente ficar mais 
fortalecida nesse momen-

to, é preciso ler. Faça leituras que 
mantenham teu foco. Será uma 
importante tarefa para fazer surgir 
uma certa tranquilidade e concen-
tração. Do passado, ou por meio de 
sua família, vem uma serie de sur-
presas e ideias profundas que pre-
cisam ser estudadas. Nasce um tipo 
de liberdade dos aspectos ligados à 
sua mente reativa. 

Signo de Peixes
Existe a tendência a se 
deixar iludir fortemente e 

agir de forma totalitária, e confusa. 
Os prazeres, desejos e fantasias 
podem assumir proporções inde-
sejáveis para seu bem-estar. Evite 
ficar confuso e agressivo ao mesmo 
tempo. Seu raciocino lógico pre-
cisa estar claro para evitar gastos 
inadequados. 

Festival de churrasco 
é opção até domingo

Com uma proposta gastro-
nômica arrojada, chega 
a Indaiatuba nesta sex-

ta-feira (20) o Taurus Festival 
de Assadores e Churrasqueiros 
BBQ, maior festival de chur-
rasco do interior paulista, que 
acontece no Polo Shopping 
Indaiatuba até domingo (22). 
O evento contará com diversos 
pratos à base de carne, cervejas 
artesanais, área kids, shows e 
uma atração inédita em Indaiatu-
ba, o Bar nas Alturas, uma estru-
tura de bar içada a 40 metros de 
altura, onde os clientes poderão 
degustar bebidas apreciando a 
vista. O evento será realizado 
no estacionamento do Polo 
Shopping e tem entrada franca. 

 O festival
 Serão três dias de Taurus 

Festival, com 15 estações de 
churrasqueiros e assadores. A 
preparação das carnes é inspi-
rada no estilo americano texano, 
com cortes bovinos, suínos 
e ovinos, e diferentes estilos 
de cocção, como brasa, defu-
mado, fogo de chão, parilla e 
pitsmoker.

O evento também conta com 
cervejas e chopes artesanais, 
além de foodtrucks de sobre-
mesas e área com brinquedos 
para as crianças. Expositores de 
produtos exclusivos para assa-
dores e churrasqueiros também 
poderão ser visitados no evento.

Um destaque do Taurus Fes-
tival é a programação musical, 
com diversos shows. Quem 
abre o evento nesta sexta-feira 
(20), a partir das 19h, é Bon 
Jovi Runaway. No sábado (21), 
a partir das 13h, o palco é do A2 
Rock e, à noite, a partir das 19h, 

Evento gastronô-
mico vai acontecer 
no estacionamento 
do Polo Shopping

DIVULGAÇÃO WB PRODUÇÕES

HORÓSCOPO

De 20 a 26 de Maio de 2022

Signo de Áries
Um aumento de orgulho, 
de certeza cega naquilo que 

acredita, pode trazer ilusão ou confu-
são e isso gera riscos de refletir em 
suas atitudes, ou naquilo que desen-
volve, como confusões ou enganos, 
embora acredite plenamente que esteja 
certo. Por outro lado, pode enfrentar o 
desafio de ter que se motivar. Sua in-
satisfação pode estar ligada ao signifi-
cado do que gostaria de realizar. Lute 
contra uma passividade crescente.

Signo de Touro
Pense em uma semana 
agitada. Parceiros comer-

ciais, sócios e cônjuges passam por 
mudanças para amadurecimento de 
posicionamentos internos e para tal 
precisam enfrentar algumas dificulda-
des. Alguns aspectos imaturos em sua 
maneira de agir, fará o taurino observar 
muito mais essas atitudes e isso pode 
limitar o fechamento de alguns con-
tratos.

Signo de Gêmeos
As ideias começam a surgir 
novamente, mas antes será 

preciso rever algumas coisas como: será 
que seus gastos financeiros podem ser 
melhorados (como sair menos aos bares 
e restaurantes, por exemplo). Para quem 
é intuitivo, começa um bom momento, 
para ter inspiração. Perceberá que pre-
cisa desenvolver a parte prática de suas 
ideias, se quiser concretizá-las. 

Signo de Câncer
Em pleno inferno astral, 
precisa resguardar sua ener-

gia vital (corre o risco de adoecer por 
excessos). Mais ao fim da semana 
pode sentir desejos de romper com 
hábitos e posturas relacionadas a sua 
aparência ou maneira de se apresen-
tar aos outros. Os momentos compli-
cados, relatados em semana anterior, 
para sua mente, comunicação, estudos 
ou expressão continuam refletindo em 
suas escolhas.

Signo de Leão
Aspectos profissionais 
ressurgem para serem re-

avaliados. Projetos para o futuro são 
observados de perto e algumas possi-
bilidades podem ser anexadas a esses 
planos. Podem surgir novas amizades 
pelo âmbito profissional. Pode haver 
reformas, decorações ou mudança de 
sua casa, ou uma viagem para longe 
é planejada. Cuidado com escritos e 
documentos.

Signo de Virgem
Momento de aprofundamen-
to espiritual com facilidade 

de contato espiritual intenso, rápido e 
inesperado. Ideias erradas ou verdades 
ocultas surgem e alguma ação precisa 
ser tomada para correção delas. Di-
ficuldades em sua vida profissional 
solicitam sua capacidade organiza-
cional. Seus valores pessoais tendem 
a conflitar com aquilo que aprendeu.

Bar nas Alturas exige coragem
O Taurus Festibal terá no 

sábado e no domingo o Bar 
nas Alturas, atração inédita 
em Indaiatuba, que consiste 
em uma estrutura suspensa a 
40m de altura, onde os clientes 
podem degustar chopes artesa-
nais ou bebidas não alcoólicas 
apreciando vista panorâmica. O 
programa exige coragem.

O bar conta com diversos 
protocolos para garantir a segu-

rança dos clientes e é recomen-
dada para pessoas a partir de 
8 anos. O ingresso individual 
garante 15 minutos de experi-
ência, incluindo a degustação 
de dois chopes ou uma bebida 
não alcoólica.

A operação do Bar nas Al-
turas acontece somente nos dias 
21 e 22 de maio, das 12h às 22h, 
e os ingressos serão vendidos 
no local. 

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

Reprise Inédita. No domingo 
(22), às 13h, quem comanda o 
show é Gattone & Bee Gadu e, 
para encerrar a festa, a partir das 
19h, Old Chevy.

Na sexta-feira, 20 de maio, o 
evento acontece das 17h às 22h, 
já no sábado e domingo, dias 21 
e 22 de maio, das 11h às 22h.

 “O Taurus Festival chega 
ao Polo Shopping Indaiatuba 
para oferecer uma experiência 

gastronômica diferente aos 
nossos consumidores. Além 
das diversas opções de pratos, 
petiscos e sobremesas, o cliente 
ainda se diverte com a progra-
mação musical e os brinquedos 
para as crianças. Até os pets são 
bem-vindos, então, é um ótimo 
programa para curtir em famí-
lia”, ressalta Andrea Fernandes, 
gerente de marketing do Polo 
Shopping Indaiatuba.

Bar nas Alturas, atração inédita em Indaiatuba

SERVIÇO
Bar nas Alturas

Quando: dias 21 e 22/05, das 
11h às 22h.

Onde: Estacionamento do 
Polo Shopping Indaiatuba

Ingresso individual: R$ 50,00 
para 15 minutos de experi-
ência, incluindo degustação 
de dois chopes ou uma bebi-

da não alcoólica.
Realização: WB Produções

Taurus Festival
Quando: dia 20/05, das 17h 
às 22h; dias 21 e 22/05, das 

11h às 22h.
Onde: 

Estacionamento do Polo 
Shopping Indaiatuba

Realização: 
WB Produções

Entrada Gratuita
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Helena e Carol mantenedoras do Colégio e Léo Pratta 
no evento de Dia das Mães.

Aluno Nicolas do Berçário II com sua mamãe Jéssica 
no evento de Dia das Mães.

Direção do Colégio com assessor do Liv (Laboratório 
de Inteligência de Vida).

Carol com seu filho Pietro do Maternal II A e Joyce 
com seu filho Benjamim da 2º Etapa B no evento de 
Dia das Mães.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022

Dra. Edna Jaguaribe e Dr. Fernando recebendo um Bolo 
da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão

Roberta, proprietária da Policenter Automotivo, receberá 
esse ano o Troféu Frutos de Indaiá, no segmento de 
Serviços Automotivos. Parabéns!

Novos parceiros e novos amigos Daniela e Marcelo da 
Shopstar ,recebendo uma linda orquídea da Recanto das 
Flores, mimo do Jornal Mais Expressão.Vale ressaltar que  
estarão presentes no Frutos Indaiá como melhor loja de 
uniformes.Parabéns!

Basílio levou o seu lindo Mukar, que acabou de completar 
16 anos, para consulta na Clínica Bicho Amigo. Nem 
parece que tem essa idade! 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!

Coordenadora Fabíola com seu filho João Pedro e seu 
marido Rodrigo no evento de Dia das Mães.

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



GAIÃO da Shop Piscinas e Construções com a Dra 
Luana Paiva Nutricionista em Reunião de Network do 
BNI Reference!

A23A23SEXTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2022

Gabriela e Rayssa Felicio da Casa das Cadeiras 
receberam um carinho do Mais Expressão,  um delicioso 
Bolo da Madre!!

No mês de abril, apresentamos aos nossos alunos 
uma grande novidade: a “Galeria dos Pensadores”. 
Com o objetivo de conectar de maneira permanente 
os nossos alunos à arte, a galeria é resultado da visão 
que temos sobre a educação. Consideramos a arte uma 
importante ferramenta pedagógica, pois, a partir dela, os 
estudantes conseguem desenvolver diversas habilidades 
e competências. A arte também ajuda a expressar 
sentimentos, desenvolver a criatividade e a apurar o 
senso crítico da criança e do adolescente!

No dia 13 de maio o Polo Shopping recebeu para mais um show incrível a banda cover do U2, a U2onelove, a noite 
foi maravilhosa,  o público curtiu cantando junto cada música.  Parabéns Polo Shopping e Andréa Fernandes Gerente 
de Mkt pela escolha!

Flávia Freitas e Roberto Silva, receberam um carinho do Mais Expressão,  um delicioso Bolo da Madre!

Nossos clientes e amigos Ana Paula e Kevin da Personalle Atêlier Marcenaria foram prestigiar a inauguração da maior 
loja de cosméticos e serviços de Indaiatuba, na qual foram os responsáveis pelos móveis feitos exclusivamente para a 
BelezaCare. Parabéns Cleber pelo maravilhoso empreendimento. Na foto Fabrício, Ana Paula, Cleber, Lucas e Kevin!!! 
Desejamos muito sucesso!
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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. 
CA214 – JD. MONTE CARLO – R$351 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de luz e 
garagem coberta para 1 carro. 
CA216 – CIDADE NOVA – R$958 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 3 banheiros sendo 1 externo, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem coberta para 2 carros e edícula. Possui piscina 
cercada com balaústre 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.   
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, banheiro, 
lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio 
ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e varanda, 
2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, 
copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, dispensa 
e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, portão 
eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com 
churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e hidromas-
sagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, churrasqueira 
e portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e nos fundos.  
Possui garagem coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão a lenha. Aceita 
permuta com terreno ou apartamento até R$500 MIL.  
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA325 – JD. MONTE CARLO – R$553 ML - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, 
garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira 
de hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com chur-
rasqueira, pia e balcão em granito. Possui edícula com banheiro, quintal e portão eletrônico. Aceita 
permuta com apartamento ou casa de menor valor. 
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 ba-
nheiros, cozinha, copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem para 2 
carros. Possui sobrado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento 
ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, 
banheiro, garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e 

sala de jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar 
condicionado, jardim de inverno e portão eletrônico.

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 armá-
rio, 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, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 
cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, 
lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios 
de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, 
apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
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. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com 
closet, sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros 
sendo 1 coberta e churrasqueira. 
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda, living 
superior com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de jantar, cozinha 
americana com ilha e armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros, dispensa, lavanderia, 
escritório, depósito, wc e piscina, paisagismo, 6 vagas de garagem sendo 3 cobertas e entrada de serviço.

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 
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                  
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor 
da venda sob consulta.      
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 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, va-
randa, 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. 
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
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. 
SITIO ITABORAÍ – CHACARA – R$2.750,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha pla-
nejada, banheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 2 carros 
e entrada para vários. 
JD. BELA VISTA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 4 
carros e quintal. 
VILA MERCEDES – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e 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. 
CENTRO – R$4.900,00 – Área 127 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 8360 - Apartamento Cidade Nova - 2 dorm, 1 
suíte, sala, coz, 2 banheiros, área de serviço e garagem - 
R$1.800,00 + Cond + IPTU

3 ref site 7009 - Casa  Jardim Renata - 3 dorm, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 2.500 
+ IPTU

7 Ref site 30790- Casa Cidade Nova- 3 dorm, 2 banheiros, 1 
suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 850.000,00

8 ref site 32262 - Casa Chácara Belvedere - 3 dorm , 3 ba-
nheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
650.000,00

4 ref site 8618 - Apartamento/kitnet Jardim Morada do Sol - 1 
dorm, sala, banheiro, coz, área de serviço R$ 1.115,00 + IPTU

5 ref site 32260 - Apartamento Vila Sfeir- 1 dorm, coz, banhei-
ro, área de serviço e garagem - R$ 1.000,00 + Cond + IPTU

2 ref site 32257 - Casa Parque Residencial Sabiás  - 2 dorm ,1 
suíte, sala , coz , 2 banheiros e garagem R$ 1.800,00 + IPTU

10 ref site 32205 - Terreno Jardim Bom Princípio - Lote de 
160 m² - R$ 300.000,00

11 ref site 32214 - Apartamento Vila Sfeir - 2 dorm, coz, sala, 1 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 390.000,00

12 ref site 32245 - Apartamento Jardim Santiago - 3 dorm, 
coz, sala, 2 banheiros, 1 suíte, área serviço e garagem - R$ 
550.000,00

9 ref site 32231 - Terreno Recanto dos Pássaros  - Lote de 
5.000 m² residencial - R$1.000.000,00

1 ref site 28618- Casa Jardim Park Real - 3 dorm , 1 suíte, 
sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem R$ 3.000,00 
+ Cond + IPTU
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CA10100 - CASA TÉRREA - RESIDENCIAL MARIA 
JOSÉ - AT 300 m² AC 200 m² - 03 suítes planejadas 01 
com closet, escritório planejado, WC social, sala 02 am-
bientes (estar e jantar) pé direito alto, cozinha americana 
planejada com cooktop, microondas, forno elétrico, área 
gourmet planejada com churrasqueira e coifa, lavanderia 
planejada, piscina com aquecimento, garagem para 04 
autos sendo (02 cobertas) ar condicionado em todos os 
ambientes. Condomínio com Piscina adulto e infantil, 
salão de festas, campo gramado, quadra de tênis, chur-
rasqueira, parque infantil e 02 portarias. CORRETORA 
VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA10110 - CASA A VENDA - JARDIM FLORIDA - INDAIA-
TUBA/SP. - AT. 250 m². AC.170m² - 03 Dormitórios(sendo 
01 suíte com banheira) - sala de jantar, sala estar, cozi-
nha planejada, lavanderia, wc social, quintal com piscina, 
churrasqueira, banheiro na área de lazer, 02 vagas de ga-
ragem cobertas. OTIMA LOCALIZAÇÃO. R$ 800.000,00. 
CORRETORA JUDITE – CRECI:212063 – TEL: (19) 
99600-1290.

CA10119 - AT. 105 m² - AT. 90m² - CASA NOVA TÉRREA - JD 
NOVA VENEZA - casa térrea recém construída, sendo 2 dormi-
tórios - 1 suíte, WC social com Domus iluminação natural, e led, 
sala e cozinha estilo americana, conceito aberto, com granito, 
com iluminação em led, com sanca, lavanderia, churrasqueira 
com pia em granito, porcelanato de ótima qualidade, todos os 
ambientes preparados para instalação de ar condicionado, ilu-
minação projetada na fachada. R$ 477.000,00. CORRETORA 
LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99815-6906

CH01864 - AT.2500m² - AC.360m² - CHACARA EM CON-
DOMÍNIO - MOSTEIRO DE ITAICI - casa térrea c/pé direito 
alto sendo 03 dormitórios sendo 01 suítes - 03 WC social, 
cozinha com planejados, sala de estar, sala TV, ampla va-
randa fechada com sala | espaço gourmet com churrasqueira 
, lavanderia, despejo, oficina, pomares, plantas, garagens 
cobertas e descobertas 02 poços caipiras, tanque de peixes, 
galinheiro, baias para cavalo . Condomínio com seguran-
ça  24 horas, com grandes lagos e matas preservadas. 
R$1.900.000,00. . CORRETOR JOAO VICENTE – CRECI: 
99221  – TEL: (19) 97409-2113.

AP05526 -  CIDADE NOVA - EDIFÍCIO PRIME -  AU 82 
m² - 03 dormitórios todos com planejados,  sendo uma 
suíte com closet,  sala 02 ambientes,  01 WC social, 
lavabo, cozinha  estilo americano com planejados, lavan-
deria, varanda, garagem coberta para 02 veículos.  Área 
gourmet na cobertura :  ampla área panorâmica, jacuzzi, 
academia,  salão de jogos,  salão de festas com churras-
queira. SOL DA MANHÃ. R$ 450.000,00. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

AP05515 - APARTAMENTO A VENDA -  PRÓXIMO AO 
PARQUE ECOLÓGICO -  EDIFICIO PARQUE CECI - IN-
DAIATUBA/SP -  AU 82 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
sala 02 ambientes, integrada com varanda, cozinha, área de 
serviço, banheiro de empregada, WC social, lavabo, duas va-
gas 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, próximo ao parque 
Ecológico de Indaiatuba. Venda: R$ 445.000,00. CORRETO-
RA JUDITE – CRECI:212063 – TEL: (19) 99600-1290.

dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 3 banheiros, cozinha, 
área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 1 vagas 
de garagem coberta e 1 descoberta. Móveis planejados 
na sala de estar. Condomínio com área de lazer comple-
ta, piscina, quadra, academia, playground. Ótima localiza-
ção. R$ 650.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 
224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA09999- RESIDENCIAL CONDOMÍNIO MAISON BLAN-
CHE - AT 189,0m² AC 177,0m² - SOBRADO a poucos mi-
nutos do centro e próximo 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 - JARDIM EU-
ROPA II - AT 250m² - AC 75 m² - 02 dormitórios sendo 01 

suíte, sala, cozinha americana, 01 WC Social,  área 
de serviço, amplo quintal, garagem com 04 vagas. EX-
CELENTE BAIRRO - R$ 560.000,00. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO COM 
ACABAMENTO SOFISTICADO EM EXCELENTE 
CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-
DA - 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 fe-
chamento de ambiente (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, play-
ground, churrasqueira, academia, portaria 24 horas. 
R$ 1.600.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRE-
CI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

TE06603 - PARK REAL-AT.233m²- Excelente terreno 
em condomínio fechado. Portaria 24 hs. R$ 338.000,00. 
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 
99815-6906

CA10062- AT. 81m² - AC. 51m² - CASA NOVA TÉR-
REA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JD. SABIAS - 
casa térrea recém  entregue sendo 02 dormitórios com 
planjeados - 01 suite, WC social, sala e cozinha tipo 
americana em conceito aberto já com planejados  com 
cooktop e coifa, área de serviço com planejados, área 
gourmet com churrasqueira. Imóvel excelente com aca-
bamento superior, em bairro novo arborizado, próximo 
a comércios e colégios. R$ 360.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-
1624

CA10097 - AT 150  m² AU 105 m² - CASA TÉRREA EM 
CONDOMÍNIO - VILLA PARATY - INDAIATUBA/SP - 3 

VENDAS
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



 | GUIA | B11 

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



B12 | NEGÓCIOS | 



| NEGÓCIOS | B13 



B14 | NEGÓCIOS | 



 | NEGÓCIOS | B15 



B16 | NEGÓCIOS |



 | NEGÓCIOS | B17



Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Ve-
neza, 3 dms.,  f ino 
acabamento, aceita-se 
financiamento. Cleyton 
Seguro Imóveis: (11) 
97416-4744 (WhatsA-
pp). R$ 700 mil. 
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC so-
cial, cômodos grande, 
lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e uma 
vaga coberta e está no 
valor de 270 mil 19-
99762-7708
Vende-se casa no 
Jardim Monte Carlo: 
em Indaiatuba. Casa 
com 2 dormitórios, sala, 
cozinha no estilo ameri-
cano, WC social, lavan-
deria coberta, grande 
quintal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 
metros quadrados e 
está no valor de 380 
mil.(19)99762-7708.
Vende-se casa no 
Jardim Colibris: em 
Indaiatuba. Casa com 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, WC social, lavan-
deria coberta, pequeno 
quintal, garagem para 
2 carros coberta com 
portão eletrônico, docu-
mentação ok e está no 
valor de 350 mil. Con-
tato (19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já Loca-
do por: R$4 mil Prédio 
residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 4 
imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m².Ótimo 
local. Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, 
edícula no fundo com 3 
cômodos e 1 banheiro, 
terreno de 250m² área 
construída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negócio 
com uma grande opor-
tunidade) Contato 19 
99714- 4113 19 -3875-
4550

 
Condomínio Hori-
zontown: Vendo ter-
reno com 450m², aceita 
permuta contato (13) 
99712-3768
Vende-se  terreno de 
300 m2: localizado no 
Condomínio London 
Park. Excelente topo-
grafia, Sol da manhã, 
Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Qua-
dra de tênis, poliespor-
tiva, Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 mil. 
Contato (19) 9 9744-
4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim de 
entrada e transfiro a 
dívida liberação para 
construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topografia. 
Doc ok c/ escritura,pro-
prietário tel: 1998288-
1728 ou 19 3875-2860

 
Vendo 4 câmeras: sen-
do 3 externas e uma 
interna, DVR e tudo da 
marca Intelbras, com 
apenas 10 meses de 
uso e está no valor de 
1.500,00 19-99762-7708

da Conceição, 1 dorm. 
com ar codicionado,ar-
mários na cozinha e 
banheiro, elevador, 
vaga de garagem. R$ 
260.000,00. Direto com 
proprietário, fone (19) 
99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: 
proximo ao chafariz, 
em edif icio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varanda 
envidraçada, sacada, 
armários planejados, 
ar condicionado, 2 ga-
ragens cobertas. R$ 
860.000,00 direto com 
proprietário. FONE:19 
- 99715-7511
Vendo apartamen-
to no Rio de Janei-
ro: bairro de Laran-
j e i ras ,  t ranqu i lo  e 
indevassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Contato 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé do  
Pq Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. Dir. 
c/ prop. F. 99268-4672
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 f 
- 19.9.9762-7997 corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos Gi-
rassóis: com 2 dom. 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, portaria 
24hrs playground, in-
cluso cond. + IPTU 
+água .Con ta to  19 
99714- 4113 19 -3875-
4550

 
Salão centro: venda 
já  está  alugado a/t 
360 _a/c440 mezanino  
informações  zap 19 
989764356 obs temos 
vários.

 
Pilar do Sul-:1.000m² 
encostado na pista 
– com poço – ape-
nas :  R$65 .000 ,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x  r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bomba 
– luz, a 12km do centro. 
R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatuba 
19.9.9762-7997 

Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG. Casas 
construidas no mes-
mo lote AT 197m2, de 
frente pra Rua princi-
pal,centro da cidade. 
Casa 1 :com AC 100m2 
com 3 quartos,Casa 
2: com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
550.000,00.  Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
9 8 3 6 9 . ( 0 1 9 ) 9 9 4 8 -
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embuti-
dos. Ar-condicionados. 
Cozinha planejada, 
área goumert coberta, 
garagem idem. Prox. 
Col. Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maiores in-
formações (19) 99604-
2052 c/ Gilson T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 wc 
garagem e quintal em 
lote de 180m² apenas: 
R$175.000,00 contato: 
19.9.9762-7997 corra!
JD. California ao, lado 
do supermercado 
cato: bancos, boule-
vard etc.na Av Paula 
Leite lote de 150m², 
sendo 02 dormitórios 
(01-suite) sala-cozinha,  
wc , lavanderia com 
grande área de terre-
no livre na frente com 
entrada para vários 
autos R$230.000,00 
(só o lote vale este va-
lor) f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cô-
modos na frente com 
garagem e 02 cômodos 
nos fundos. Apenas 
R$350.000,00. Contato 
19.9.9762-7997 corra!
Morada do sol rua 81: 
04 cômodos + salão 
comercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 x 
R$1.700,00 fixas- con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e wc 
nos fundos + salão co-
mercial na frente em 
lote de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!

Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela cai-
xa econômica do ter-
reno e da construção 
– consulte-nos - - (19) 
98254 7703 / (19)3885-
4500 CRECI 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 Costa 
e Silva: 03 dormi. Sala, 
cozinha, banheiro, la-
vanderia,  garagem 
para 3 carros. E edí-
cula nos fundos com 3 
cômodos e banheiro. 
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
Casa Locação Jd Pau 
Preto: AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, sala 
de estar, sala de jan-
tar, escritório, cozinha, 
despensa, lavanderia, 
área para churrasquei-
ra coberta e WC, 2 
canis, 4 vagas. Valor 
locação R$ 3.500,00 
+ IPTU 19 98346-2299

 
Vende ou troco - Apar-
tamento em São Paulo 
no 11º andar, sendo 
1 suíte, sala, cozinha 
com moveis planeja-
do, lavanderia, por-
celanato, condomínio 
com piscina, quadra 
de futebol, playground. 
Localizadono bairro 
santa cantarina e vila 
mascote, com ótima 
localização comercial 
próximo ao metro. 
Valor R$ 300.000,00 
aceito proposta, para 
mais informações tratar 
com Sergio (11) 94914-
5586 
Vende-se apar ta -
mento no Jardim 
Pedroso: em Indaia-
tuba. Apartamento de 
dois dormitórios, sala, 
cozinha, WC social, 
lavanderia, uma vaga 
de garagem coberta 
e está no valor de 270 
mil.19-99762-7708
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bos-
que: proximo à aveni-

Vendo, calças jeans 
importadas, a 50,00, 
e camisetas masculi-
na, agasalhos, todos 
importados, contato: 9 
88290717,ou 38754737
Vendo: Note Book, 
branco, Celeron 1.5 
GHZ, HD 500 GB, 
memór ia  4GB, va -
lo r  500,00,  conta-
to: 9 88290717, ou 
38754737.
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 imóvel  
comercial para loca-
ção  ou compra e mais 
venda terrenos casas 
apartamentos  é finan-
ciamento  pela caixa 
019 989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, co-
nan, batman, star wars, 
homem aranha, mais 
informaçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá semi-
novo: com 2,5 retrátil 

cor bege seminovo e 
cadeira de balanço cor 
café valor R$ 900,00 
reais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo: Jogo de jantar 
de madeira antiga com 
espelho grande no ar-
mario, e mesa com 6 
cadeiras almofadada e 
tampa de vidro, otimo 
preço preciso desocu-
par o espaço Contato:  
19 996978484

 
Ofereço-me: - emprés-
timo no cheque ou car-
nê, aumento seu score, 
antecipo fgts, limpo seu 
nome, financio carro, 
moto e utilitário com 
ou sem entrada (11) 
98249-6899
Ofereço-me: Manicu-
re+ pedicure 40,00 bo-
tox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para fa-
zer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964

Ofereço-me: Para tra-
balhar como motorista 
particular com o seu 
carro, saiu a noite be-
beu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora e idosos, 
e baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para tra-
balho como: Pedreiro, 
encanador, jardinagem, 
eletricista, formado pelo 
Senai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

B18|CLASSIFICADOS|

A empresa Captar Telemarketing Ltda – CNPJ 
35.771.513/0001-80 (CCusto Indaiatuba-SP), com 
sede a Rua Pedro de Toledo, nº 166 – 1º Andar, In-
daiatuba-SP., solicita o comparecimento da funcio-
nária Jessica Alves de Aguiar - CTPS 13803 – Sé-
rie 000411 SSP, para prestar esclarecimento sobre 
sua ausência que ocorre desde 14 de Abril de 2022. 
Seu não comparecimento caracterizará Abandono de 
Emprego, conforme artigo 482 alínea “i” da CLT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Para Assembleia de Fundação ASSOCIAÇÃO RECANTO TAIU-
VA, convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Funda-
ção da Associação de Moradores do condomínio Recanto Taiuva a 
comparecerem no dia 23 de Maio de 2022  às 14:30 horas, No En-
dereço Estrada dos Meeiros N 1100 videiras, Indaiatuba -SP, para 
participarem da mesma, 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 (JOSE AMARO DE 
CARVALHO)

Indaiatuba 16.05.2022



Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ANALISTA FISCAL/
FATURAMENTO – 
Experiência na fun-
ção (emissão e en-
trada de nota fiscal). 
Conhecimento no 
sistema TOTVS e ro-
tinas industriais. 

ANALISTA DE QUA-
LIDADE PLENO – 
Técnico em química. 
CRQ ativo. Experiên-
cia mínima de 01 
ano em cargos de 
qualidade/laborató-
rio. Disponibilidade 
para terceiro turno.

ANALISTA PCP – Ex-
periência na função. 
Conhecimento em 
processo produtivo, 
gerenciamento e 
controle de produ-
ção. Desejável ensi-
no superior. 

ANALISTA EM RE-

CRUTAMENTO E TREI-
NAMENTO – Superior 
completo. Experiência 
com captação de can-
didatos e treinamen-
tos internos. 

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO – Ensino mé-
dio completo. Conhe-
cimento em Excel. Ter 
CNH B.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Disponibilida-
de de horário.

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO – Ensino 
fundamental com-
pleto. Experiência na 
função. Ter CNH B 
(viagens para outras 
cidades).

CHAPEIRO(A) – Expe-
riência na função. Re-
sidir em Indaiatuba. 

Ter disponibilidade de 
horário. 

MEIO OFICIAL DE MA-
NUTENÇÃO - Conhe-
cimento em manu-
tenção predial, jardim 
básico, manutenção 
elétrica e manutenção 
hidráulica. Ter CNH B 
(viagens para outras 
cidades).  Curso elétri-
ca básica.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino mé-
dio completo. Expe-
riência em Operar 
máquinas convencio-
nais (Fresa, furadeira, 
retífica). Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metro-
logia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de De-
senho.

OPERADOR DE PRO-
DUÇÃO - Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. 

RECEPCIONISTA – 
Ensino médio com-
pleto. Experiência na 
função. 

TÉCNICO DE SEGU-
RANÇA DO TRABA-
LHO – Curso técnico 
em segurança do tra-
balho. Experiência 
na função. Conheci-
mento no novo pro-
grama do E-social.

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1-ANTONIA SEVERINA 
DA SILVA ESTEVES 
com 64 anos , Era Viú-
vo(a) de JOÃO DO NAS-
CIMENTO ESTEVES 
sendo filho(a) de HENRI-
QUE PEREIRA DA SIL-
VA e SEVERINA MARIA 
DA SILVA.deixa filho(s): 
LEANDRO 38., Falecido 
em: 10/05/2022, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 12/05/2022.

2-JOÃO ROCHA DE 
CARVALHO com 62 
anos , Era Divorciado(a),-
sendo filho(a) de JOÃO 
PINTO DE CARVALHO 
e CARMEN ROCHA 
DE CARVALHO.deixa 
filho(s): THIAGO 36., 
Falecido em: 11/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 11/05/2022.

3-ANTONIO JESUS PE-
LEGRINI com 80 anos 
, Era Viúvo(a) de MA-
RIA DA CONCEIÇÃO 
ANDRADE PELEGRINI 
sendo filho(a) de DO-
MINGOS PELEGRINI e 
MARIA SERRANO.deixa 
filho(s): SONIA, LUIZ, 

ANTONIO, SUELI, CELIA, 
MARLI,  SILVIA,  ANDRE. 
(  MAIORES ), Falecido 
em: 11/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/05/2022.

4-PAULO DOS REIS 
BORGES com 49 anos 
, Casado (a) com ANA 
GLAUCIA DE MAIA BOR-
GES sendo filho(a) de 
JOSE DOS SANTOS 
BORGES e MARIA JOSÉ 
BORGES.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 11/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
CEM. DA PAZ MORUM-
BI-SÃO PAULO SP aos 
12/05/2022.

5-HELOISA BARBIERI 
POLI com 19 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ROBINSON MIRANDA 
POLI e SILVIA HELENA 
BARBIERI MIRANDA 
POLI.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 11/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/05/2022.

6-ADEMIR CIPRIANO 
com 62 anos , Casado (a) 
com ELZADI DOS SAN-
TOS CIPRIANO sendo 
filho(a) de JOSE CIPRIA-
NO e LEONOR PIPER 
CIPRIANO.deixa filho(s): 
ERIKA , ADRIANO.  ( 
MAIORES), Falecido em: 
11/05/2022, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 12/05/2022.

7-TEREZINHA RODRI-
GUES ALVES com 83 
anos , Era Viúvo(a) de NEL-
SON FRANCISCO ALVES 
sendo filho(a) de ALBANO 
JOSE RODRIGUES e MA-
RIA LEOCÁDIA DA SILVA.
deixa filho(s): MARISA, 
VALDIR, ALTAMIRO, JO-
CELI, ESTELA, VANILDA 
( MAIORES) APARECI-
DA(FAL), Falecido em: 
12/05/2022, Velado(a) no 
DIRÉTO, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
13/05/2022.

8-JOSÉ DE JESUS LEO-
POLDINO com 74 anos , 
Era Separado(a) de MA-
RIA BERNADETTE SCA-
CHETTI sendo filho(a) de 
JOSÉ LEOPOLDINO e 
ANA LUIZA LEOPOLDI-
NO.deixa filho(s): ELCIO, 

EDILENE, ANA PAU-
LA, ADRIANO, JONAS 
(MAIORES), Falecido em: 
12/05/2022, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 13/05/2022.

9-CESIRA DORIGUELLO 
RIBEIRO com 90 anos , 
Era Viúvo(a) de JORGE 
JERONIMO RIBEIRO sen-
do filho(a) de MARCOS 
DORIGUELLO e LUIZA 
SOMAIO.deixa filho(s): 
MARCIA (MAIORES) CEL-
SO (FAL), Falecido em: 
13/05/2022, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 13/05/2022.

10-BENVINDO MADU-
REIRA com 88 anos , Era 
Viúvo(a) de LENI BENE-
DITA DE MARIA MADU-
REIRA sendo filho(a) de 
CANDIDO MADUREIRA e 
JOANNA DIAS FERRAZ.
deixa filho(s): MAGALI, 
MARGARETE, MARCIA, 
MERCIVAL, MAXIMO, 
MARA, MADSEN, MILVIO, 
MOISÉS (  MAIORES )., 
Falecido em: 13/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/05/2022.

11-ENEIDE TEIXEIRA 
REIS SANTOS com 80 
anos , Era Viúvo(a) de 
CATARINO SOUZA DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
JOSÉ TEIXEIRA REIS e 
CAROLINA MONTANHA.
deixa filho(s): JURACI, 
LUIZ , JOSÉ CARLOS, 
MARIA DE FATIMA,  HE-
LENA, VALDETE, EDSON 
(MAIORES) TEREZINHA 
E ANTONIO (FAL), Fa-
lecido em: 13/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/05/2022.

12-MANOEL PEREIRA 
DIAS com 61 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO FERREIRA DIAS 
e EROTILDES MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
SERGIO 41, Falecido em: 
13/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
13/05/2022.

13-ALDA OLIVEIRA DE 
SOUZA REZENDE com 
53 anos , Era Viúvo(a) de 
GABRIEL PAULINO DE 
REZENDE NETO sendo 
filho(a) de ARGEMIRO 

SANTANA DE SOUZA 
e FLORIANA OLIVEIRA 
DE SOUZA.deixa filho(s): 
EDNEY 28, Falecido em: 
13/05/2022, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 13/05/2022.

14-BENEDITA APARECI-
DA DUTRA RODRIGUES 
TARTARI com 60 anos 
, Casado (a) com CEL-
SO LUIS TARTARI sen-
do filho(a) de ANTONIO 
DUTRA RODRIGUES 
e ANA PIRES.deixa fi-
lho(s): LUCIANA , KARINA 
(MAIORES), Falecido em: 
13/05/2022, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
14/05/2022.

15-PEDRO SCROCARO 
com 69 anos , Casado (a) 
com MARIA ENIDE AMA-
DOR SCROCARO sendo 
filho(a) de ATTILIO SCRO-
CARO e ROSA QUAQUIO 
SCROCARO.deixa filho(s): 
ANA PAULA , RENATA, 
ERICA (MAIORES), Fa-
lecido em: 13/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/05/2022.

16-LOURDES SANTA-
NA DOS SANTOS com 
47 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE 
PEREIRA DOS SANTOS 
e NEUSA SANTANA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
ALESSANDRA,ALEX,ERI-
CK,VALERIA. (MAIORES), 
Falecido em: 14/05/2022, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/05/2022.

17-ANGELINA CANTELLI 
FARINELLO com 82 anos 
, Casado (a) com DOMA-
CIR FARINELLO sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
CANTELLI e VIRGINIA 
FERNANDES.deixa fi-
lho(s): MARCOS, LUCIA-
NA (MAIORES), Falecido 
em: 15/05/2022, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 16/05/2022.

18-ODILIO MARIN com 
85 anos , Casado (a) com 
ANA NERY MATHIAS MA-
RIN sendo filho(a) de RO-
DOLPHO MARIN e MARIA 
CIPRIANO.deixa filho(s): 
SUZETE, EDUARDO, MU-
RILO ( MAIORES ) ODILIO 
(FAL)

, Falecido em: 
15/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/05/2022.

19-LEONIDAS VITO-
RIO DE SOUZA com 69 
anos , Era Separado(a) 
sendo filho(a) de JOAO 
VITORIO DE SOUZA e 
LAURA SANTOS CAN-
TARINO.deixa filho(s): 
GILBERTO , CRISTIA-
NE (MAIORES) ANDRÉ 
(FAL) Falecido em: 
15/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/05/2022.
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