
Hub de inovação será inaugurado 
nesta sexta-feira no Parque Mall

Câmara foca projetos e indicações 
voltados às temáticas ambientais

Editorial
No texto “Expandindo 

os horizontes” este jornal 
reafirma seu compromis-
so de sempre ampliar a 
cobertura da região.
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Primavera 
prepara anúncio 
de novos 
jogadores para a 
Copa Paulista

Covid-19 volta a provocar 
mortes em Indaiatuba

Entidades que represen-
tam o comércio esperam que 
o Dia dos Namorados deste 
ano represente um aumento 
de 7,5% no faturamento, na 
comparação com 2021. Em 
toda a Região Metropolitana 
de Campinas, os gastos com 
a compra de presentes e com 
o uso de serviços deve movi-
mentar R$ 241,5 milhões na 
passagem da data.

Suspeito de 
matar homem 
em bar é preso 
pela polícia

O Onovolab, definido 
como um hub de inovação, 
que é quando empresas e 
startups se reúnem em um 
mesmo ambiente para o 

Por conta da comemora-
ção do Dia Mundial do Meio 
Ambiente, no dia 5 de junho, 
os vereadores de Indaiatuba 
ressaltaram os projetos e indi-
cações apresentados neste ano 
que abordam o tema. 

O presidente Pepo Lepinsk 
(MDB), por exemplo, disse 
que o Programa de Educação 
Ambiental para os alunos 
da rede pública foi uma das 
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Após mais de um mês sem mortes por Covid-19, Indaiatuba voltou a registrar falecimentos provocados pela doença no 
último final de semana. O comportamento segue tendência de outras cidades no país, onde o número vem aumentando. Des-
de a metade de maio o número de internações e de resultados positivos também sofreu aumentos. A situação ocorre mesm 
após especialistas do Comitê de Saúde do governo de São Paulo recomendarem a volta do uso de máscaras. 

Indaiatubana 
de 9 anos se 
destaca na 
modalidade de 
skate vertical 

A partir desta semana, as 
edições regionais também 
contarão com as notícias da 
cidade de Salto. Cobertura 
segue nas cidades de Monte 
Mor, Capivari, Elias Fausto, 
Rafard e Mombuca.

Mais Expressão 
aumenta a 
sua área de 
cobertura 

Comércio prevê 
a u m e n t o  d e 
vendas para Dia 
dos Namorados 

desenvolvimento de proje-
tos inovadores, será  inau-
gurado nesta sexta (10), em 
evento que ocorrerá às 20h, 
no Parque Mall.

Grupos de 
teatro e circo 
local recebem 
ajuda para 
espetáculos

A psicóloga Kátia Preco-
ma é uma das premiadas na 
16ª edição do Frutos. 

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022

iniciativas positivas do Le-
gislativo.

Ainda por conta da data co-
memorativa, tanto a Prefeitura 
de Indaiatuba quanto organiza-
ções civis realizaram ações em 
prol do meio ambiente. 

Neste final de semana, 
ocorreram dois eventos 
de cunho ambiental, com 
plantio, teatros e atividades 
interativas.
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O risco das sanções econômicas para as empresas
Considerada uma prática essencial do programa de compliance, a análise de riscos de inte-

gridade se tornou um procedimento mais comum nos últimos anos. É notório que, normalmente, 
a maioria das empresas brasileiras realiza esse mapeamento voltado para as questões regulató-
rias de corrupção e integridade e até lavagem de dinheiro. Todavia, observa-se que há um fator 
que as organizações que operam no Brasil não costumam mapear e considerar que diz respeito 
às violações a normas de sanções econômicas.

Tais sanções são medidas implementadas por países ou organizações internacionais (como 
a Organização das Nações Unidas - ONU - ou a União Europeia) como mecanismos para pres-
sionar, influenciar e punir países, pessoas ou empresas. Em uma primeira análise, isso pode 
parecer um tema pouco afeito ao dia a dia das empresas e mais ligado ao mundo da geopolí-
tica. Porém, apesar de terem uma motivação no mundo diplomático, as 
organizações e negócios podem sofrer com os efeitos profundos dessas 
medidas.

Isso ocorre pois, para fazer com que as sanções efetivamente atinjam 
os alvos, países e organizações obrigam as pessoas e empresas a deixa-
rem de fazer negócios com as partes sancionadas. No caso dos Estados 
Unidos, por exemplo, as penas pelo descumprimento das sanções eco-
nômicas podem levar a multas de 20 milhões de dólares por violação ou 
mesmo à prisão.

O grupo Mais Expressão sempre teve a coragem como um dos pilares de sua marca para as 
tomadas de decisões importantes. Durante a pandemia, por exemplo, a empresa levou a sério o 
seu compromisso com a informação e com o público e resolveu aumentar as cidades de cobertura 
lançando este jornal regional. A atitude foi na contramão da maioria das empresas, que àquela 
época estavam diminuindo seus serviços, e mostrou o trabalho sério desenvolvido. 

Para se tomar uma atitude como esta, não basta apenas ter coragem, no entanto. É preciso 
mais. É fundamental também ter confiança no trabalho desenvolvido e na qualidade do material 
que é entregue a cada edição impressa e diariamente no portal. Em um momento de caos como 
se sucedeu na pandemia, onde a informação era necessária, muito mais do que normalmente já 
é, para salvar vidas, o jornalismo do Mais Expressão serviu como uma das lanternas que indica 
o norte para o leitor.   

Além de coragem e da confiança no trabalho, outro requisito básico em situações de expansão 
é o bom relacionamento com os moradores e também com os empreendedores locais. Para com 
os moradores, a relação precisa ser estreita, porque o jornal conta um recorte da realidade do 
local. Com os parceiros comerciais, a relação precisa ser estreita para que ambos tenham as suas 
necessidades atingidas. Durante a pandemia, por exemplo, o Mais Expressão não teve nenhum con-
trato cancelado. Em vez disso, conversou e ajustou a situação para cada um dos seus anunciantes, 
de modo que a parceria continuasse prosperando com resultados positivos para ambos os lados. 

Agora, próximo de completar dois anos do lançamento regional, o Grupo Mais Expressão no-
vamente decidiu expandir os seus horizontes para outros grandes municípios da região. A partir 
desta edição, por exemplo, a cidade de Salto passa a contar com a sua cobertura jornalística de 
qualidade e apuração rigorosa. Com pouco mais de 120 mil habitantes, os saltenses poderão receber 
as principais informações da sua cidade. Na edição 55, a cidade de Itu também será integrada à 
área de cobertura do jornal. Junto as duas cidades, seguem Elias Fausto, Monte Mor, Capivari, 
Rafard e Mombuca, as duas últimas não de forma quinzenal.   

Raphael Soré é sócio da área forense da KPMG

Agende horário pela Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19) 994363945 
E visite o site: www.audiocamp.com.br

A nova era dos aparelhos auditivos
O paciente que usa aparelhos auditivos está familiarizado com as trocas de baterias, mas a mudan-

ça gerada após a criação dos aparelhos recarregáveis e as vantagens que proporcionam no dia a dia e 
na economia gerada ao paciente é inegável. 

Uma das principais vantagens do aparelho auditivo recarregável é o custo-benefício. As baterias 
recarregáveis duram de duas a quatro vezes mais em comparação com as pilhas comuns. Em alguns 
modelos o carregador funciona como desumidificador elétrico, o próprio carregador retira toda umi-
dade do aparelho auditivo, trazendo mais economia, o paciente não precisa investir na compra sílica 
ou de um desumidificador elétrico.

A Audiocamp trabalha com a marca alemã AudioService, pioneira no desenvolvimento dos apa-
relhos auditivos com bateria recarregável de íons de lítio. Os aparelhos 
recarregáveis têm sua carga completa em apenas quatro horas de carre-
gamento e oferecem de 18h a 24h de audição sem a necessidade de uma 
nova carga. Com 30 minutos carregamento, a bateria funciona por até 
sete horas, dando praticidade e independência ao usuário.

A colocação dos aparelhos no suporte é sem esforço, encaixe intuitivo 
e de fácil manuseio. Os aparelhos auditivos ligam automaticamente quan-
do são retirados do carregador e desligam de modo automático quando 
são colocados no carregador, ideal para pessoas com pouca destreza ma-
nual, que possuem dificuldade em abrir e fechar as gavetas de pilha.

DIA DOS NAMORA-
DOS - Na noite deste sába-
do (11 de junho), véspera 
do Dia dos Namorados, o 
Trem Republicano fará o 
trajeto turístico Itu – Salto 
com valor promocional de 
R$ 185 por pessoa. As pas-
sagens poderão ser com-
pradas nas bilheterias de 
Salto e Itu. O passeio con-
tará com um jantar român-
tico regado a vinho tinto 
com um cardápio especial 
para comemorar a data.

DOAÇÃO - Por con-
ta do aumento em 80% de 
pacientes que aguardam na 
fila de transplantes, a Câ-
mara Federal aprovou, na 
terça-feira (7), projeto de 
lei de autoria do deputado 
Eduardo Bismarck (PDT-
-CE) que institui a semana 
de mobilização para doa-
ção de córneas no país. A 
proposta agora segue para 
aprovação do Senado, mas 
tem grandes chances de ser 
aprovada.

Eloy de Oliveira

Com o objetivo de proporcionar a aproximação de grandes 
e médias empresas com as pequenas e microempresas associa-
das ao Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), 
de diversos segmentos e portes, a entidade vai realizar mais 
uma edição da Rodada de Negócios. 

O projeto visa criar novas oportunidades de negócios e au-
mentar o networking profissional, além de gerar novos negócios 
para todos os segmentos. O evento acontecerá no dia 7 de julho, 
no Royal Palm Tower, em Indaiatuba. As inscrições devem ser 
feitas até o dia 3 de julho, através do site oficial do Ciesp (http://
rodadas.ciesp.com.br/DetalheRodada.aspx?rd=187). 

RODADA DE NEGÓCIOS NO CIESP

Lançado no dia 
17 de agosto de 
2003, o jornal Mais 
Expressão saiu ini-
cialmente como Ex-
pressão Popular. A 
notícia de destaque 
nessa edição foi uma 
inciativa da Prefei-
tura de Indaiatuba e 
da Caixa Econômica 
Federal de constru-
írem 640 moradias 
populares na cidade. 
A ideia na época era 
diminuir o déficit habitacional. A empreitada resulta-
ria na construção do residencial “Cocais”, no bairro 
Morada do Sol. A prestação mensal estava orçada em 
torno de R$ 110 por mês e era direcionada a pessoas 
que ganhavam entre três (R$ 600) e seis salários-mí-
nimos (R$ 1200).
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Câmara ressalta foco 
ao meio ambiente 
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Além de promover a lim-
peza do local, o grupo se 
atentou para desenvolver a 
consciência ecológica, agre-
gando valores na educação 

Vereadores propuseram projetos e indicações voltados 
ao tema lembrado neste início de mês

Por conta do Dia Mun-
dial do Meio Ambiente, 
lembrado no dia 5 de 

junho, a Câmara de Indaia-
tuba fez um levantamento 
das ações dos vereadores 
voltadas ao tema apenas 
neste ano de Legislatura. 
Entre os projetos, destaca-se 
um Programa de Educação 
Ambiental para os alunos da 
rede pública, proposto pelo 
presidente da Câmara, Pepo 
Lepinsk (MDB). 

O programa será implan-
tado nas escolas municipais 
por meio de atividades re-
lacionadas ao tema visando 
conscientizar a população 
sobre a importância do meio 
ambiente, como desenvol-
ver trabalhos com materiais 
reciclados.

Mesmo em grupos polí-
ticos opostos, os vereadores 
Ricardo França (PODE) 

e Arthur Espíndola (PP) a 
elaboração de atividades 
destinadas à educação am-
biental na rede municipal 
de ensino. Os projetos são 
similares ao programa “Para 
Viver Bem com os Bichos”, 
da Prefeitura de São Paulo. 
A partir de palestras e ati-
vidades práticas, os alunos 
recebem orientação sobre 
temas como guarda respon-
sável de animais domésticos 
de estimação, (cães e gatos); 
controle da fauna sinantrópi-
ca, (roedores, pombos, inse-
tos, escorpiões, morcegos), 
e preservação de animais 
silvestres no meio urbano. 

Ainda com foco na educa-
ção, a vereadora Ana Maria 
(PODE) solicitou a implan-
tação de programas susten-
táveis para redução de im-
pactos ambientais em novas 
unidades escolares e creches, 
diminuindo a produção de 
resíduos. 

Os vereadores Prof. Sér-

DIVULGAÇÃO / PROJETO PARQUE VIVO

gio (MDB) e Wilson Índio 
da 12 (Republicanos) pro-
puseram respectivamente o 
“Projeto Plantar”, de arbo-
rização e reflorestamento no 
município de Indaiatuba e a 
utilização de pneus em bar-
ragens e muro de contenção 
nos rios e represas. A vere-
adora Silene Carvalini (PP) 
pediu para que o Executivo 
local incentiva-se a arreca-
dação e coleta de óleo usado 
de cozinha. 

Indicações específicas
Alguns vereadores tive-

ram destaque nas proposi-
ções ambientais para locais 
específicos, de modo a resol-
ver alguma demanda de bair-
ro. Leandro Pinto (União) 
recomendou um estudo para 
um projeto de paisagismo em 
área verde no Itaici, enquanto 
o vereador Othniel Harfuch 
(União) solicitou a constru-
ção de uma praça no bairro 
Jardim Santiago.  

Programação criada para
a área ambiental continua

As calçadas do Jardim 
Colonial receberão 41 mu-
das de árvores de espécies 
variadas neste sábado (11). 
A ação faz parte do projeto 
Bairro Verde, iniciado em 
2021, e será realizada pela 
Secretaria de Serviços Ur-
banos e Meio Ambiente em 
conjunto com os moradores 
do bairro. 

O principal objetivo da 
ação é reforçar o plantio e, 
consequentemente, a arbori-
zação urbana do município. 
Além do plantio, serão ins-
talados no bairro estandes 
dos projetos ambientais de-
senvolvidos no município, 
como o Click Árvore (cida-
dão escolhe a árvore para o 
plantio), Biodiesel (produ-
ção de combustível a partir 
do óleo de cozinha), Coleta 
Seletiva (com separação de 
materiais de reciclagem) e 
Cata Bagulho (retirada de 
madeiras, pneus, objetos, 
móveis velhos). 

Anteriormente ao traba-
lho de plantio aconteceu um 
cadastramento e educação 
ambiental, levando orienta-
ção às famílias do Colonial 
em relação aos benefícios da 
arborização urbana. Os tra-
balhos foram desenvolvidos 
em parceria com a Fundação 
Indaiatubana de Educação 
e Cultura (Fiec) e Unimax. 
Durante os trabalhos, foram 
registradas 57 solicitações 
de mudas, 41 delas dire-
cionadas para o plantio nas 
calçadas do bairro. 

Segundo a Secretaria de 
Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, existem diversos 
benefícios em plantar uma 
muda de árvore nas ruas. 
“As árvores nas calçadas 
trazem benefícios como 
a diminuição da poluição 
do ar, ajudam a amenizar 
a temperatura, protegem a 
biodiversidade e aumentam 
a absorção de água no solo”, 
afirmou o órgão. 

Entre as espécies dispo-
nibilizadas estão o resedá 
rosa e branco, aroeira salsa, 
flamboyant-mirim, cássia 
imperial, escova-de-garra-
fa, manacá-da-serra, oiti, 
quaresmeira, pata-de-vaca e 
ipê amarelo e branco. Além 
das árvores que já foram 
escolhidas pelos moradores, 
qualquer pessoa que desejar 
levar uma muda para plantar 
em sua propriedade durante 
o evento poderá retirar no 
estande do Click Árvore. 
Atualmente, o projeto já 
atendeu quatro bairros da 
cidade, Jd. João Pioli, Jd. 
Europa, Jd. Kioto e Espla-
nada I, totalizando o plantio 
de aproximadamente 240 
mudas. 

No domingo (12), o Bos-
que do Saber sedia a 65ª edi-
ção do Domingo Ecológico. 
Durante o dia, o local recebe 
várias atrações gratuitas, 
como teatro e atividades 
interativas, com o objetivo 
desenvolver ações que pos-
sam multiplicar a conscienti-
zação de um meio ambiente 
saudável e integração entre 
família, escola e comunida-
de. (Lucas Mantovani)

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Voluntários realizam ação de limpeza 
na 2ª edição do projeto Parque Vivo

Cerca de 80 voluntários 
participaram da segunda edi-
ção do projeto Parque Vivo, 
que promoveu uma limpeza 
no Parque das Frutas. A ação 
civil contou com alunos e 
professores e também com 
o apoio de grupos de esco-
teiros e de desbravadores de 
Indaiatuba. 

Durante o último do-
mingo (5), os participantes 
fizeram uma caminhada 
pelo parque retirando o lixo 
residual no local (operação 
pente fino) e também retiran-
do lixos de dentro do rio, a 
partir de uma navegação de 
caiaque nos lagos (pente fino 
nos lagos). 

Ação de limpeza nos rios realizada através 
de voluntários usando caiaques 

ambiental da população e 
visitantes. No dia, também 
aconteceram doação de mu-
das para os visitantes do par-
que. (Lucas Mantovani).

Plantios do projeto Bairro Verde, iniciados em 
2021, já atingiram quatro bairro do município



DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Comércio espera aumento de 7,5% para 
as vendas do Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados 
deve movimentar o 
comércio de Indaia-

tuba, isso devido ao fim 
das restrições da abertura 
dos estabelecimentos de 
comércio e serviço.

Segundo o economista 
e diretor da Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas (Acic), Laerte 
Martins, a data deve regis-
trar um aumento de 7,5% 
no faturamento deste ano, 
em comparação com 2021.

A Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) deve 
movimentar R$ 241,5 mi-
lhões em compras.

Laerte destaca que bares, 
restaurantes, joalherias, 
perfumarias e floriculturas 
devem ser os segmentos 
mais procurados. 

Porém, o economista 
atenta que embora a expec-
tativa seja de crescimento, 
a data ainda está longe de 
atingir o patamar anteriores 
à pandemia, em 2019. “De 
2020 para 2021, as vendas 
cresceram 5,3%, mas, quan-
do comparadas a 2019, as 
perdas chegam a 32%”.

Otimismo é atribuído ao fim das restrições da abertura dos estabelecimentos de comércio e serviços
Funcionamento do 
comércio
O comércio de Indaiatu-

ba irá funcionar, de acordo 
com a Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba, em horário 
especial nesta sexta (10) e 
sábado (11).

Hoje (10) os lojistas 
estarão abertos das 9h às 
20h. Já amanhã (11) as 
compras poderão ser feitas 
das 9h às 18h.

Lembrando que o ho-
rário de funcionamento é 
sugerido pela Associação 
Comercial de Indaiatuba 
e cada comerciante pode 
funcionar no horário que 
lhe convier.

Valor médio aumenta
Ainda segundo Laerte, 

o valor médio do presente 
evolui em relação a 2019, 
demonstrando o efeito in-
flacionário sobre o preço 
dos produtos e afetando 
o poder de compra dos 
casais.

Pela avaliação da Acic, 
apesar do forte impacto 
da inflação que reduziu 
o poder de compra, as 
pessoas estão propensas a 
gastar mais que em 2021, 

Na floricultura Recanto das Flores há diversas opções de presentes para o Dia dos Namorados

quando o valor médio do 
presente foi de R$125,00. 
“Este ano temos a expecta-
tiva de 4% de aumento no 
valor médio, que atingirá 
R$130,00.

E os lojistas de Indaia-
tuba confirmam isso. Oti-
mistas com a data, eles 
dizem que esperam um 
aumento nas vendas, e em 
alguns lugares as vendas 
já começaram no início 
do mês.

Promoção especial
“Estou bem otimista e 

esperançosa com a data, 

Bares e restaurante estão otimistas com a data Shopping tem ofertas exclusivas 
O Dia dos Namorados é 

uma das datas mais aguar-
dadas por bares e restau-
rantes. Isso porque muitos 
casais optam por um jantar a 
dois. E por isso a expectati-
va do setor é grande e a As-
sociação Brasileira de Bares 
e Restaurantes (Abrasel), 
da Região Metropolitana 
de Campinas, estima um 
crescimento de 30% sobre 
o ano de 2021.

Este será o primeiro ano 
de atendimento com horá-
rio normal desde o início 

Ir a um restaurante será 
uma das principais opções 
dos casais neste Dia dos Na-
morados e o Polo Shopping 
Indaiatuba oferece um mix 
de lojas de alimentação que 
inclui diversos tipos de culi-
nárias, como italiana, oriental, 
árabe e tradicional brasileira. 

Mas há aqueles que tam-
bém irão presentear e os itens 
mais procurados, segundo o 
empreendimento são roupas, 
acessórios, perfumes, choco-
lates e flores. 

De acordo a Associação 

da pandemia. “É uma data 
importante para as casas que 
oferecem jantar ou almoço 
especiais, ainda mais pelo Dia 
dos Namorados cair em um 
domingo. Estamos falando 
de 30% de crescimento em 
uma data que por si só já é 
forte e atrai os casais”, disse 
o presidente da Abrasel RMC, 
Matheus Mason.

Em Indaiatuba, o Tuia 
Restaurante aguarda com 
grande expectativa os casais 
para um almoço. O restaurante 
é o único especializado em 

charcutaria suína na cidade, 
além do melhor cardápio 
de carnes nobres e a opção 
vegetariana.

“Nosso espaço é acon-
chegante, dentro de uma 
tulha de café, que a família 
mantém há mais de 100 
anos. O melhor disso é que 
estamos apenas a cinco mi-
nutos do Centro de Indaia-
tuba, ou seja, oferecemos o 
clima da fazenda no coração 
da cidade”, destaca a pro-
prietária, Daniela Amstal-
den. (DK)

pois ela irá recuperar ou 
amenizar os efeitos da 
pandemia. A estimativa é 
de um aumento de 24% nas 
vendas comparado ao ano 
passado”, disse Fabiana 
Hempke, da loja By Fabi, 
que trabalha com looks fe-
mininos e moda plus size. 
“Trabalho com roupas até 
o tamanho 54, por isso te-
nho variedade de modelos 
e consigo atender todas as 
mulheres”, disse. 

Para a data, Fabiana 
conta que está com pro-
moção. Nas compras feitas 
em débito ou dinheiro, até 

sábado, ganha desconto de 
20% na compra.

A floricultura Recan-
to das Flores também se 
mostra otimista com as 
vendas para o Dia dos Na-
morados. “Estamos com 
boas expectativas e está 
tudo pronto para melhor 
atender nossos clientes”, 
disse a responsável pela 
empresa, Cleide Freo.

Ela conta que a flori-
cultura possui diversas 
opções de presentes como 
caixas box, kit aperitivo, 
lindos ramalhetes de rosas, 
entre outros. 
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Brasileira de Lojistas de Sho-
pping (Alshop), as vendas dos 
shoppings devem crescer 15% 
este ano, em relação ao ano 
passado em função da sazona-
lidade do Dia dos Namorados.

Como parte da programa-
ção do Dia dos Namorados, 
o Polo Shopping Indaiatuba 
realiza uma atração especial: 
o Desafio Just Dance 2022. 
Na atividade os três casais 
que somarem as maiores pon-
tuações no game Just Dance 
ganharão prêmios das lojas 
do shopping, (DK).
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SIRLEI FARIA

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

Zarin e Parque Mall se unem para trazer 
o 1º Hub de Inovação para Indaiatuba

conveniências, a chegada 
do Onovolab, além de com-
plementar o mix de lojas, 
também proporcionará um 
ambiente criativo, com diver-
sas atividades e eventos que 
irão fortalecer ainda mais o 
direcionamento do empre-
endimento”. 

A inauguração será aberta 
ao público em geral e terá 
início às 20h dessa sexta-fei-
ra, dia 10. Para participar é 
preciso confirmar presença 
através do link https://bit.
ly/ONOVOLAB-INDAIA-
TUBA.

O Onovolab é definido 
como um hub de ino-
vação, que é quando 

empresas e startups se reú-
nem em um mesmo ambien-
te para o desenvolvimento 
de projetos inovadores. Ele 
foi criado em 2017 em uma 
antiga tecelagem em ruínas 
na cidade de São Carlos 
(SP). O espaço foi restau-
rado em uma área de 21 mil 
metros quadrados e hoje 
abriga mais de 1000 profis-
sionais entre seus residentes, 
que incluem startups da 
cidade e grandes empresas, 
como o banco Santander, 
Votorantim, Magalu, iFood, 
entre outras.

O COO e cofundador do 
Onovolab, Leandro Palmieri, 
destaca a importância da ex-
pansão do Onovolab em In-
daiatuba e o apoio fundamen-
tal da Zarin nesse processo. 
“A cidade de Indaiatuba é 
um polo muito importante 
na expansão do Onovolab. 
Acreditamos no potencial da 

Inauguração do Onovolab será nesta sexta-feira, dia 10/06, a partir das 20h, no Parque Mall
cidade para contribuir com o 
desenvolvimento do cenário 
de startups e inovação da re-
gião. Aqui encontramos todo 
o apoio necessário para isso, 
por meio do Grupo Zarin, 
que mostrou seu compro-
misso com a cidade e com a 
inovação realizando o inves-
timento necessário para criar 
uma unidade do Onovolab. 
Estamos muito felizes com 
essa parceria que irá ajudar 
a posicionar Indaiatuba como 
uma cidade ainda mais ino-
vadora e tecnológica”.

Por já atuarem na área de 
inovação e por visualizar a 
importância deste movimen-
to tecnológico à cidade de 
Indaiatuba, o Grupo Zarin 
e o Parque Mall se uniram 
para viabilizar a chegada do 
Onovolab. Com um inves-
timento de R$ 1,2 milhões 
o local possui 1.050 m² e 
está localizado em um ponto 
estratégico do Parque Mall.

Para o CEO do Grupo 
Zarin, Marcelo Fogaça, esse 
é um marco para a cidade.  
“A inovação está no DNA 
da Zarin e essa parceria com 

SERVIÇO
Inauguração Onovo-

lab Indaiatuba

Às 20h do dia 10 de 
junho 

Endereço: Parque 
Mall - Rua das Primave-
ras, 1.050.

Estacionamento: R$ 
7, período de três horas 
iniciais/R$ 3, a cada hora 
adicional.

Prédio onde vai funcionar a unidade da Onovolab, 
um hub de inovação da Zarin e Parque Mall

o Onovolab nos insere em 
um ambiente que respira 
tecnologia e novas ideias. 
Essa realidade precisa ser 
absorvida pelo mercado imo-
biliário e pela sociedade em 
geral. Indaiatuba mais uma 
vez já sai na frente com essa 
grande inauguração”. 

Edilson Oliveira da 100% 
Shopping, empresa respon-
sável pela gestão do Parque 
Mall, complementa, des-
tacando a importância do 
centro de inovação para o 
shopping. “Por sermos um 
shopping de serviços e de 

Edital de convocação 
 
 Para Assembleia de Fundação da ASSOCIAÇÃO DE 
MORADORES DO NÚCLEO HABITACIONAL CON-
SOLIDADO VALE DAS PEDRAS Convido as pessoas 
interessadas para a Assembleia de Fundação da Asso-
ciação de Moradores vale das Pedras a comparecerem 
no dia 18 de junho de 2022 às 18:30 horas, à Estrada 
dos Meeiros  N 1132 JD videira, Indaiatuba -SP, para 
participarem da mesma, na qualidade de sócio funda-
dor, 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 EDVAN CARDO-
SO VIEIRA) 
 
Indaiatuba 09.06.2022
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1º Churrasco do Bem 
Sem Ver a Quem

Quando: 21 de agosto (do-
mingo), 12h

Onde: Colônia Helvetia, ala-
meda Antônio Ambiel, 895, 

Helvetia – Indaiatuba
Ingressos limitados: 

WhatsApp: (19) 9 9703-1537 

Serviço
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Instituição é referência nacional na prevenção do câncer
O Hospital de Câncer de 

Barretos, agora batizado de 
Hospital do Amor, é referên-
cia no tratamento e prevenção 
de câncer no Brasil. Só em 
2018, foram atendidos mais 
de 192,2 mil pacientes de 
2.167 cidades de todos os Es-
tados, com quase 1 milhão de 
procedimentos nas unidades 

móveis e nas instalações fixas 
da instituição. 

Na década de 1960, o úni-
co centro especializado para 
tratamento de câncer situa-
va-se na capital do Estado de 
São Paulo. Os pacientes que 
apareciam com a doença no 
Hospital São Judas, de Bar-
retos, eram em sua maioria 

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Cidade entra na campanha pela primeira vez; progra-
mação vai ocorrer no recinto da Colônia Helvetia 

Evento arrecada para 
o Hospital do Amor

Indaiatuba receberá em 
agosto o primeiro even-
to beneficente em prol 

ao Hospital do Amor (HA) 
de Barretos. O Churrasco 
do Bem Sem Ver a Quem 
acontece na colônia Helve-
tia e toda a arrecadação será 
destinada aos pacientes que 
lutam contra o câncer e se 
tratam no HA.

O churrasco beneficente 
será realizado no dia 21 de 
agosto (domingo), ao meio-
-dia, no valor de R$ 80 por 
pessoa. No cardápio terá por-
co desossado assado na bra-
sa, conhecido popularmente 
como porco à paraguaia. 
Também haverá frango, lin-
guiça e guarnições. Bebidas 
e sobremesas serão cobradas 
a parte e crianças abaixo de 
sete anos não pagam. 

Os convites são limitados 
e já podem ser adquiridos 
através do WhatsApp (19) 
99703-1537.

A comissão organizadora, 

representante do Hospital de 
Amor em Indaiatuba, é lide-
rada por Ana Maria dos San-
tos e o evento é apadrinhado 
por Carleans Brito.

Para o gerente de captação 
de recursos, Luiz Antônio 
Zardini, o evento é uma 
grande oportunidade de as 
pessoas ajudarem a salvar 
vidas. É a primeira vez que 
a cidade de Indaiatuba se 
une ao redor desta grande 
causa. “O Hospital de Câncer 
atualmente está presente em 
16 Estados do Brasil, o custo 
dele é de R$ 50 milhões por 

mês e todos os meses nós 
temos de correr atrás de R$ 
35 milhões para que possa-
mos manter as nossas portas 
sempre abertas”, afirma. 

Fachada do Hospital do Amor, de Barretos, que receberá os donativos

ARQUIVO

usuários da rede pública de 
baixa renda, com alto índice 
de analfabetismo. Por isso, 
tinham dificuldades de buscar 
tratamento na capital. O hos-
pital surgiu para atender essa 
demanda crescente.

Em 27 de novembro de 
1967, foi criada a Fundação 
Pio XII, que passou a aten-

der pacientes com câncer. 
O pequeno hospital contava 
com apenas quatro médicos, 
que trabalhavam em tempo 
integral. Devido à grande 
demanda, o médico Paulo 
Prata propôs a construção de 
um novo hospital que pudesse 
responder às crescentes ne-
cessidades da população.
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LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Mais Expressão amplia a sua área de 
cobertura com as edições regionais 

A partir desta semana, 
o jornal regional do 
Grupo Mais Ex-

pressão começa a abranger 
mais uma cidWade. Com 
população estimada em 120 
mil habitantes, o município 
de Salto passa a ter duas 
páginas dedicadas para a 
cobertura de todos os acon-
tecimentos locais, trazendo 
uma maior proximidade 
entre o leitor saltense e o 
Grupo. 

A ampliação se deu após 
estudos estratégicos reali-
zados pelo Mais Expres-
são, que enxergou no mu-
nicípio um grande potencial 
de expansão. “Salto é uma 
cidade em franco cresci-
mento e tem um incrível po-
tencial comercial. A nossa 
ideia é levar sempre as me-
lhores informações para os 
saltenses, com a qualidade 

Jornal passa a circular também em 
Salto, que ganha duas páginas de 
noticiário a partir desta semana

REPRODUÇÃO / PREFEITURA DE SALTO 

Salto é mais uma das cidades que passa a ter a cobertura do Mais Expressão   

e a tradição já conhecida do 
Mais Expressão”, afirmou 
Cleiton Fernando Manzato, 
diretor comercial do Grupo.  

Com o jornal regional 
sendo veiculado a cada 
quinze dias, a cobertura será 
destinada a trazer diver-
sos ângulos dos principais 
acontecimentos na cidade 
que afetam a vida dos seus 
cidadãos de forma objeti-
va e contextual, prezando 
pelos bons princípios do 
jornalismo. 

Junto à cidade de Salto, o 
Mais Expressão segue com 
a sua cobertura nas cidades 
Elias Fausto, Monte Mor, 
Capivari, Rafard e Mombu-
ca, que juntas somam mais 
de 272.649 habitantes, de 
acordo com a população 
estimada pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tísticas (IBGE). As cidades 
de Rafard e Mombuca serão 
publicadas com intervalos 
maiores que 15 dias.

WhatsApp da redação recebe sugestões de pauta do leitor
Para ter  um contato 

ainda mais direto com os 
leitores da região, o Mais 
Expressão tem um número 
específico para receber 
sugestões de pautas e de-
núncias dos moradores: 
(19) 99895-4296. Todas as 

mensagens encaminhadas 
para este contato serão res-
pondidas por um jornalista 
da redação. 

Importante: as men-
sagens enviadas para o 
whatsapp da redação serão 
respondidas na hora ape-

CONDOMÍNIO MORADAS DE ITAICI
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PARA ELEIÇÕES 2022/2023 – 18/06 – 10h (Primeira Chamada) e 10h30 (Segunda Chamada)

MAIS DE UM QUARTO DOS CONDÔMINOS, do CONDOMÍNIO MORADAS DE ITAICI, situ-
ado na Alameda Ezequiel Mantoanelli, 520 - Jardim Panorama, Indaiatuba, SP, 13340-350, inscrito no 
CNPJ 05.505.644/0001-55, CONVOCAM TODOS OS CONDÔMINOS a participar de Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE), a realizar-se no dia 18 de junho de 2022 (sábado) em primeira cha-
mada  às 10h com a presença de metade mais um dos condôminos, ou em segunda chamada às 
10h30min com qualquer número de presentes, à qual ocorrerá no próprio Condomínio, no Salão 
Social ou, na indisponibilidade do mesmo, na parte externa próximo a entrada do Salão Social, para 
deliberarem, após a formação da mesa diretora dos trabalhos, sobre a seguinte ordem do dia: 

I – ELEIÇÃO DE SÍNDICO E MEMBROS DO CONSELHO POR FINDO MANDATO de UM ano 
(nos termos do Capítulo VI, Clausula Décima Sétima e Capítulo VII, Cláusula Vigésima Terceira 
da Convenção); 

OBSERVAÇÕES:
A presente assembleia é convocada nos termos do Capítulo VI, Clausula Décima Sétima da Conven-
ção haja vista que o mandato do atual síndico tenha se encerrado, conforme previsto expressamente 
na Convenção (período de um ano), em 24 de março de 2022 e mantido, até o momento, nos termos 
do Art. 1.324 do Código Civil. 

Ainda, ante duas assembleias ocorridas em 2022 com a reprovação, em ambas as assembleias, das 
contas do Síndico e da Administradora, somada as dificuldades na apresentação e análise das pastas 
contábeis, bem como, pelo “rompimento” do mandato do Síndico, eleito em 2021, com mandato de 
UM ano, já superado há meses, porém, o mesmo não convocou assembleia, restando tais os motivos 
pela presente convocação. 
Constatamos ainda que na ata da assembleia, realizada em 24.3.2021, não constou alteração de perío-
do de mandato mas, por erro de direito, fizeram um anexo (não aprovado em assembleia) consignan-
do 2 anos de mandato, contrariando a convenção do Condomínio, situação que será corrigida com a 
presente Assembleia, restando o mandato prorrogado até a presente convocação, sendo que, a partir 
da presente, considera-se efetivada oposição à continuidade do mandato nos termos do Art. 1.324 do 
Código Civil, devendo o Síndico manter exclusivamente os serviços essenciais não praticando quais-
quer atos em prejuízo de futura gestão; 
Somente poderão debater ou votar os condôminos quites com suas obrigações ou com acordos em 
andamento; 

Caso não possa participar poderá se fazer representar por procurador mediante procuração com data 
de confecção deste ano de 2022, conforme Cap. V Clausula Décima da Convenção, combinado com 
o art. 654 e seus parágrafos do Código Civil. As procurações deverão ter qualificação completa da par-
te outorgante e outorgada e deverão ser remetidas, via e-mail, para o endereço age.itaici@gmail.com 
de forma escaneada ou foto, visando análise de conteúdo, data e assinatura até às 17h do dia 16.6.2022 
e apresentado os originais no dia da assembleia, sob pena de não ser aceitas; 

Os candidatos aos cargos eletivos, deverão remeter, também para o e-mail age.itaici@gmail.com, 
suas candidaturas em formato de chapas ou na forma individual contendo o nome completo, CPF, 
número da unidade, telefone de contato, e-mail e cargo ao qual está se candidatando, até às 17h do dia 
16.6.2022 visando a divulgação dos candidatos e elaboração das cédulas pela comissão convocante, 
sob risco de não ser aceita a candidatura; 

A Assembleia se iniciará às 10h/10h30min onde os candidatos se apresentarão pessoalmente, poden-
do as cédulas serem depositadas na urna até 15h quando será realizada a apuração dos votos.

Indaiatuba, 10 de junho de 2022 

nas entre 9h e 17h e de 
segunda a sexta-feira. Nos 
demais horários e dias, as 
mensa-gens também serão 
recebidas e respondidas 
na sua totalidade, mas não 
haverá resposta imediata. 
(LM)
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Polícia identifica e prende o suspeito de 
matar homem em bar do Morada do Sol

A Polícia Civil de In-
daiatuba identificou 
e prendeu, neste sá-

bado (4), o suspeito de matar 
um homem dentro do bar 
conhecido por “Bar Zé Ka-
reca”, no Jardim Morada do 
Sol, na noite de terça-feira, 
24 de maio.

O boletim de ocorrência 
descreve que o suspeito que 
entrou no bar e matou o ou-

Suspeito foi abordado pelos policiais em via pública e com 
ele foi localizada munição idêntica à usada no crime

tro a tiros, sem nenhum mo-
tivo aparente. Esse suspeito 
foi abordado pelos policiais 
em via pública e com ele foi 
localizada uma munição ca-
libre 9mm, sendo o mesmo 
calibre utilizado no crime, 
além de um celular.

Ao ser questionado, o 
suspeito negou o crime. Em 
sua residência, os policiais 
civis apreenderam um revól-
ver, além de peças de roupas, 
que, segundo a corporação, 
o homem usava no momento 
do crime.

O suspeito foi conduzido 
à delegacia junto com os 
materiais apreendidos, onde 
o caso foi registrado, porém 
ainda não se sabe a motiva-
ção do crime. Ela ainda será 
investigada. As imagens do 
circuito de segurança do 
estabelecimento ajudaram a 
identificar o suspeito. 

*Rayane Lins do pro-
grama de estágio do Grupo 
Mais Expressão.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/POLÍCIA CIVIL

DIVULGAÇÃO/ GUARDA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Acidente na avenida Vargas 
deixa um motociclista ferido

Guarda recupera mais de 
600 litros de diesel furtados 

A colisão entre uma 
moto e um carro deixou o 
motociclista ferido. O aci-
dente aconteceu na manhã 
de terça-feira (7) na Ave-
nida Presidente Vargas em 
Indaiatuba.

De acordo com teste-
munhas, a moto foi fecha-
da pelo veículo, que, em 
seguida, acabou batendo 
na traseira de um outro 
carro. O motorista da moto 
caiu no solo e sofreu feri-
mentos na perna devido 

A Guarda Civil de In-
daiatuba recuperou, nesta 
segunda-feira (6), cerca de 
600 litros de óleo diesel 
furtados de locomotivas 
na linha ferroviária.

Na manhã de segunda-
-feira, os agentes foram 
chamados por meio de 
uma denúncia anônima, 
através do 153, relatando 
que indivíduos pararam 
um carro e uma motoci-
cleta na Avenida Coronel 
Antônio Estanislau do 
Amaral, próximo à linha 
férrea, e estavam furtando 
óleo diesel das locomo-
tivas paradas na malha 
ferroviária que corta In-
daiatuba.  

As equipes da Guarda 

Veículos de socorro prestam atendimento 
ao motociclista que ficou ferido em colisão

Veículos de socorro prestam 
atendimento ao motociclista

Policiais envolvidos na investigação do assassinato

ao impacto da batida e 
da queda, sendo conduzi-
do imediatamente para o 
Pronto Socorro do Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo.

A faixa da direita da via 
acabou sendo bloqueada 
para o socorro da vítima, 
gerando lentidão no trânsi-
to. A polícia não divulgou 
quantos quilômetros de 
congestionamento. (Raya-
ne Lins, do programa de 
estágio).

Civil foram até o local 
e encontraram os dois 
veículos estacionados, 
conforme a denúncia, e 
também 27 galões com o 
combustível e dois rolos 
de mangueira. Foram vis-
tas também manchas de 
diesel na região do tanque 
de uma das locomotivas. 

Diante dos fatos, o de-
legado de plantão foi cien-
tificado da ocorrência, que 
foi apresentada na delega-
cia central. 

Todo o óleo locali-
zado foi devolvido para 
a empresa responsável 
pelos trens. Durante a 
ação nenhum suspeito foi 
localizado. (Rayane Lins, 
do programa de estágio).
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Empresa de Indaiatuba desenvolve o conceito e o divulga para todo o Brasil

Cursos sobre moda estão 
com inscrições liberadas

Aberto curso livre sobre 
organização de eventos

Cultura Maker pode despertar o 
empreendedorismo na sala de aula
Escolas que adotaram sistema trabalham habilidade de resolver problemas e soltar a criatividade

A cultura maker imple-
mentada dentro das 
escolas, por meio 

das Salas Makers, trabalha 
diversas habilidades manu-
ais e intelectuais nos alu-
nos.  As salas são equipadas 
com máquinas de fabricação 
digital, como: impressora 
3D, máquina de corte a 
laser e plotter de recorte, 
que, juntas, podem produ-
zir quase qualquer coisa. 
Essa possibilidade trabalha 
a resolução de problemas 
com a produção de projetos 
experimentais que levantam 
a bandeira do conceito “Faça 
Você Mesmo”, despertando 
no aluno o interesse por 
empreender. 

Em Indaiatuba, a empre-
sa Amado Maker apresenta 
esse conceito de aula. Se-
gundo o fundador da em-
presa, Marcelo Amado, a 
cultura maker irá transfor-
mar a forma de ensinar e 
aprender e isso deve estar 
em todo ambiente escolar e 
não somente na Sala Maker. 

Fruto de uma parce-
ria entre a Prefeitura de 
Indaiatuba e o Sebrae, 
dois novos cursos livres 
voltados para moda estão 
com inscrições abertas na 
cidade.  

O curso de Customiza-
ção de peças de vestuário 
acontece entre os dias 4 e 
29 de julho, no Educandá-
rio. Os interessados devem 

Voltado para pessoas 
que tem vontade de apren-
der sobre organização de 
eventos, o Sebrae e a Pre-
feitura de Indaiatuba abri-
ram um curso básico para 
organização de eventos

As aulas acontecem 
entre os dias 4 e 25 de ju-
lho, de forma presencial, 
no Educandário. 

Estudantes descobrem que podem ser inventores 
e passam a enfrentar problemas com soluções

“A escola do futuro precisa 
de educadores makers, por 
isso a formação é muito 
importante e trabalhamos 
fortemente desse tópico, 
pois não adianta ter todo 
o aparato e os professores 
não estarem engajados nessa 
nova filosofia e metodologia 
de ensino e aprendizagem. 

LAÍS FERNANDES
Especial para o Mais Expressão

Escolas do mundo inteiro 
estão incorporando ao currí-
culo os princípios e práticas 
da cultura maker, trabalhan-
do os conteúdos do currículo 
básico, como matemática, 
física, química e biologia 
de forma mais criativa, com 
foco na aplicabilidade da 
teoria em projetos concretos 
e assim integrando as disci-
plinas para um aprendizado 
contextualizado.

Neste conjunto, entram 
em cena as atividades “mão 
na massa” para o estudante 
ter a liberdade criativa e 
transformar-se em um in-
ventor, tirando do papel suas 
ideias e também trabalhando 
habilidades de empreende-
dorismo, identificando ao 
seu redor problemas que 
podem ser solucionados a 
partir de alguma invenção. 

Para isso, não só o professor 
que coordena o conteúdo 
maker, mas toda a escola 
deve mergulhar nessa dinâ-
mica, pois os equipamen-
tos e suas aplicabilidades 
podem dar um apoio para 
ajudar em todas as matérias, 
inclusive de humanas, como 
português, inglês, história e 

realizar as inscrições no 
local dos encontros. 

O curso de técnicas e 
estratégias para produtos 
de moda acontece de forma 
online entre os dias 4 e 18 
de julho. Os interessados 
devem se inscrever pelo 
site no link https://empreen-
darapido.sebraesp.com.br/
produto/turma/21505355. 
(Lucas Mantovani)

O curso vai mostrar as 
etapas de coordenação, 
organização, realização, 
promoção e produção de 
evento, para que o aluno 
conheça a estrutura de pla-
nejamento como um todo, 
para que o aluno possa 
entender todo o processo. 

Os interessados devem 
se cadastrar no Educandá-
rio. (Lucas Mantovani).

DIVULGAÇÃO

XXX

geografia”, explica Amado 
e continua:  “Ser maker não 
é uma atividade, é um novo 
estilo de vida, uma nova 
forma de pensar em con-
sumo e sustentabilidade. É 
viver dentro de um contexto 
produtivo. Será mesmo que 
precisamos comprar algo, 
já que nós mesmos pode-

mos fazer? Nós, da Amado 
Maker, estamos levando 
esse conceito para as es-
colas do Brasil, ajudando 
a engajar projetos que vão 
contribuir para uma socie-
dade melhor, despertando o 
lado produtivo das pessoas. 
Isso é ser maker”, finaliza 
Amado. (LF).

Os dois cursos serão ofe-
recidos de forma gratuita
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SERVIÇO
Se você procura um 
Colégio que planeja 
com carinho e realiza 
eventos inspiradores, 
conheça melhor as ati-
vidades desenvolvidas 
no Colégio Meta. Aces-
se o portal www.cole-
giometa.com, ou faça 
uma visita presencial. 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

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

ARQUIVOARQUIVO

Colégio Meta valoriza conexão gerada pela 
socialização das festas comemorativas 

As metodologias de 
aprendizagem ativa já foram 
instituídas na rotina da esco-
la e promover festividades 
pode ser considerada como 
uma das estratégias ativas de 
aprendizagem, pois permite 
que as crianças e jovens vi-
venciem a aplicação do que 
aprenderam, por meio de 
atividades práticas, o que é 
essencial para o desenvolvi-
mento criativo.

Sempre que o trabalho 
exige participação ativa, 
sendo necessário colocar 

Os eventos representam 
muito mais do que somente 
uma festa. É um momento de 
integrar alunos, professores 
e toda comunidade escolar. 
Todos podem aprender e 
compartilhar conhecimen-
to, todos se desenvolvem, 
lembrando que para ser re-
almente motivador, o evento 
precisa ser criteriosamente 
planejado. 

Ele surge como consequ-
ência do trabalho educacio-
nal qualitativo e, portanto, 

a mão na massa para fazer 
acontecer, pintar, desenhar, 
enfeitar, organizar, fanta-
siar-se, dançar, representar, 
os estudantes fortalecem 
suas habilidades expressi-
vas.

Segundo a equipe es-
colar, sabe-se que, frente à 
revolução tecnológica que 
vivemos hoje, as crianças 
e jovens precisam cada vez 
mais ser estimulados por 
atividades práticas e inte-
rativas. 

Pesquisas realizadas re-

precisa ter qualidade. Além 
disso, sempre que se prepara 
algo para alguém importan-
te, costuma-se caprichar, 
não é mesmo? A comunida-
de escolar é extremamente 
importante para o Colégio 
Meta. 

Então, realmente os seus 
professores, funcionários e 
alunos se mobilizam para 
proporcionar a essa comu-
nidade o melhor!

É mesmo ímpar a cone-
xão entre o Colégio Meta e 

centemente, demonstram 
que os jovens desejam am-
bientes mais dinâmicos du-
rante o seu processo de 
aprendizagem. 

Em outras palavras, gran-
de parte dos estudantes pre-
fere um currículo escolar 
mais flexível, com trabalhos 
extraclasse e atividades ar-
tísticas, eles anseiam por 
maior contato com o mundo 
que existe para além dos 
muros da escola e isto é 
fundamental para o desen-
volvimento. 

a sua comunidade escolar, 
expressa nos olhares encan-
tados do público, a partir 
daquilo que veem e sentem 
ao participarem dos eventos 
da escola. 

Mais uma lição aprendi-
da com sucesso: a vida sin-
tonizada nas mesmas metas 
e expectativas é fundamental 
para o crescimento social 
dos estudantes, de seus fami-
liares e da própria instituição 
de ensino como um todo no 
processo de aprendizagem.

Os eventos escolares 
são uma ótima ma-
neira de conectar a 

escola, os estudantes e seus 
familiares em uma situação 
positiva. O Colégio Meta é 
imbatível na organização de 
seus eventos, planejando-
-os com extrema seriedade 
e responsabilidade, pois 
considera que aprendizado, 
desenvolvimento e estímulo 
se fortalecem nessa relação 
de unicidade entre todos os 
atores da comunidade esco-
lar e podem ir muito além da 
diversão.

A socialização entre as 
pessoas ajuda a dissemi-
nar conhecimento, cultura, 
companheirismo e a esco-
la só reafirma seu sentido 
quando cumpre com a sua 
função social. Já que o Brasil 
tem uma diversidade cultu-
ral privilegiada, nada mais 
oportuno do que conhecer 
e compreender melhor as 
raízes culturais do país, de 
forma contextualizada e 
significativa. Essa inserção 
cultural pode estar intrinse-
camente relacionada às datas 
comemorativas, festividades 
e aos eventos. 

Apresentação de traba-
lhos, palestras e workshops, 
mostra de projetos, festa 
junina, entre outros eventos, 
se originam dos temas abor-
dados em sala de aula e do 
currículo escolar.

Nem mesmo no período 
de isolamento social, os 
eventos do Colégio Meta 
perderam o brilho, a maior 
parte deles foi realizada de 
forma alternativa, com muita 
criatividade e originalidade, 
engajando a comunidade 
escolar, mesmo à distância. 

Neste ano, as festividades 
e comemorações foram reto-

Programação é cuidadosamente preparada para envolver, entreter e ensinar conceitos fundamentais

madas de forma presencial 
e, neste primeiro semestre, 
o evento em homenagem ao 
Dia das Mães preparado com 
carinho especial, emocionou 
a todos!

Internamente, o Carna-
val, a Páscoa, o Dia do 
Índio, Tiradentes, o Dia do 
Meio Ambiente, entre outras 
datas memoráveis, assumi-
ram versão tridimensional 
e puderam ser verdadeira-
mente vivenciados pelos 
estudantes, trazendo sentido 
aos conceitos estudados nos 
diversos segmentos.

Envolvimento é completo entre os alunos 
e esse comprometimento atrai pais

Estudantes descobrem a criatividade e a 
organização com a realização dos eventos

Metodologia de aprendizagem ativa está na rotina

Eventos servem para integrar alunos, professores e pais
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Entre benefícios para a saúde está prevenir doenças
O consumo de produtos 

naturais tem diversos benefí-
cios, sendo a melhor manei-
ra de prevenir a degradação 
da saúde física e mental. 
Além disso, os alimentos 
naturais são caracterizados 
pela sua forma de produção, 
que não faz uso de agrotó-
xicos e outros componentes 
químicos nocivos à saúde 
para sua produção, preven-
do assim doenças, como 
diabetes, alergias, gastrite e 
obesidade.

O nosso organismo pre-
cisa de energia para de-

sempenhar suas funções 
vitais, então precisamos ter 
cuidado com o que ingeri-
mos, a alimentação saudável 
funciona como o processo 
de abastecimento do corpo, 
pois é a fonte dos nutrientes 
e da energia necessária para 
vivermos.

Outro benefício é a me-
lhor noite de sono. Muitos 
alimentos naturais possuem 
propriedades calmantes, que 
ajudam a reduzir o ritmo do 
organismo e a preparar a 
mente para um sono tranqui-
lo, como chá de camomila 

Sr. Granel se consolida como opção 
para variedade de produtos naturais 

O Empório Sr. Granel 
foi inaugurado em 
outubro de 2021 em 

Indaiatuba e desde então 
vem oferecendo o melhor 
em produtos naturais e su-
plementações de alta qua-
lidade, com o objetivo de 
proporcionar bem-estar às 
pessoas, levando também 
qualidade de vida e saúde a 
todos os seus clientes, com 
produtos de qualidade, res-
peitando em primeiro lugar 
o meio ambiente.

A empresa vem de um so-
nho do proprietário, Rodrigo 
Claret Lopes, que está há 20 
anos no mercado da saúde, e 
que é adepto desse estilo de 
vida saudável e que gosta de 
disseminá-lo para todos.

Entre os produtos for-
necidos estão suplementos, 
produtos sem glúten, sem 

lactose, veganos, vegeta-
rianos, orgânicos, low carb, 
funcionais, fitoterápicos, 
chás e bebidas, como cer-
vejas, gin, cachaça e vinhos 
orgânicos, além de produtos 
a granel e um espaço para 
tomar um café com uma 
agradável lanchonete.

Além de oferecer pro-
dutos de ótima qualidade e 
respeitando o meio ambien-
te, de acordo com Rodrigo, a 
empresa deseja ser um porto 
seguro para os consumidores 
de produtos naturais e ser 
referência no ramo.

A empresa que tem sua 
sede em Indaiatuba e tem 
como planos futuros expan-
dir seu negócio para outras 
cidades da região, abrindo 
novas lojas para atender e 
ajudar cada vez mais pessoas 
a optarem por uma alimenta-
ção saudável.

O Empório Sr. Granel 
visa ajudar os seus clientes, 

Inaugurado em outubro de 2021, empório trabalha com 
materiais de qualidade e que respeitam o meio ambiente

colaboradores, parceiros e 
sociedade a ter uma vida 
melhor, entendendo e aten-
dendo as necessidades e ex-
pectativas dos consumidores 
com produtos saudáveis, in-
centivando o uso adequado 
dos recursos naturais.

O atendimento pode ser 
presencialmente, na loja, e 
também via WhatsApp, re-
des sociais e pelo site. 

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

DIVULGAÇÃO

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

Interior da loja, onde a distribuição dos produtos 
preza pela demonstração da variedade disponível

DIVULGAÇÃO

com mel, maracujá, leite 
com aveia e couve e alface.

A alimentação saudável 
melhora em 100% nossa 
qualidade de vida, então 
quando escolhemos mudar 
nossos hábitos alimentares, 
diversos aspectos mudam 
positivamente no corpo e na 
mente. O autocuidado que 
uma alimentação balanceada 
apresenta são vários aspec-
tos positivos na autoestima, 
além dos bons resultados 
físicos, como maior disposi-
ção e energia para cumprir as 
tarefas diárias. (RL).

Endereço: Alameda Eze-
quiel Mantoanelli, 333 loja 
1- Lot. Green View Village

Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta, das 8 às 

20h, sábado, das 9h às 17h30
Contato:(19) 99690-9334

Instagram: 
@srgranel_indaiatuba / 
Facebook : Sr Granel

Serviço

Diferencial está 
na qualificação 

“Os fornecedores e pro-
dutos foram homologados, 
iniciando o processo por 
uma qualificação de fornece-
dores. Além disso, temos em 
nossa equipe, profissionais 
multidisciplinares, como nu-
tricionistas e farmacêuticos, 
que orientam e auxiliam seus 
clientes nas melhores esco-
lhas de produtos, isso sem 
falar da qualidade, preços 
e um ambiente acolhedor, 
visando sempre o equilíbrio 
e a qualidade de vida de 
seus clientes colaboradores 
e parceiros”, conta Rodrigo.

O proprietário também 
explica que escolheu o ramo, 
porque consome os produtos 
naturais, “acredito muito 
neste conceito de vida, bus-
cando equilíbrio”. (RL)

Fachada da loja Sr. Granel, que se especializou em pro-
dutos para melhorar a qualidade de vida das pessoas
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LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Comitê pede volta das máscaras 
O Comitê de Saúde do 

governo de São Paulo vol-
tou a recomendar o uso de 
máscaras em locais fechados 
por conta do aumento de 
mais de 230% nos casos de 
internação diária relativas ao 
novo coronavírus. 

Apesar de todo o aumen-
to, o governo de São Paulo 
deixou as responsabilida-
des para as Prefeituras. O 
secretário da Saúde, Jean 
Gorinchteyn, disse em nota 
e também em entrevistas ofi-
ciais que o governo não irá 
decretar novas medidas, ao 
menos por agora. “A medida 
não será retomada frente aos 
índices que, a despeito de 

a Prefeitura de Indaiatuba 
seguiu as determinações vin-
das do Estado, determinando 
em conjunto com o governo 
as autorizações e restrições.

 O uso de máscaras na 
cidade segue obrigatório 
apenas para o transporte 
público e os locais onde a 
atividade envolve a área de 
saúde, sendo liberadas em 
todos os outros ambientes, o 

Após mais de um mês, cidade volta a ter 
mortes provocadas pela Covid-19

Após registrar os nú-
meros mais baixos 
de internações du-

rante toda a pandemia no 
mês de abril, a média móvel 
de internações por Covid-19 
voltou a crescer em todo o 
Estado. Em Indaiatuba, além 
do crescimento nos casos de 
diagnóstico positivo, a cida-
de voltou a registrar mortes 
por conta de doença, fato 
que não acontecia desde 28 
de abril. 

Na última semana de 
abril, recorte do último fale-
cimento divulgado, a cidade 
havia registrado 91 casos da 
doença. O número seguiu 
relativamente estável até a 
metade do mês de maio. No 
dia 16, a Prefeitura divulgou 
o registro de 413 novos ca-
sos, um aumento de quase 
150% em relação à semana 
anterior, com 166 casos. 

As semanas seguintes 
também registraram cresci-
mentos e os números percen-

Número de casos positivos tem alta em todo Estado; 
crescimento da contaminação está mais rápido 

tuais atingiram aumentos de 
100% entre a semana do dia 
23 e 30 de maio. 

Nesta última semana, 
apesar do número de ca-
sos registrar uma queda de 
32%, os cinco falecimentos 
registrados ligam o sinal de 
alerta no município para o 
crescimento dos problemas 
decorrentes da doença. 

Durante toda a pandemia, 

xxx

REPRODUÇÃO / MAIS EXPRESSÃO 
terem sido elevados, ainda 
estão muito distantes do 
pico causado pela variante 
Ômicron do coronavírus, 
no início de 2022”, afirmou. 

Há especialistas na área 
da saúde que recomendam 
o uso de máscaras em todos 
os ambientes, inclusive os 
abertos, para pessoas que 
se enquadram no grupo de 
risco e reforçaram a neces-
sidade do esquema vacinal 
completo. A retirada da obri-
gação do uso de máscaras 
em ambientes fechados foi 
decretada em 17 de março, 
ainda na gestão do ex-gover-
nador João Dória (PSDB). 
(LM).

que segue as determinações 
do Estado. 

Atualmente em Indaiatu-
ba há 14 pessoas internadas 
com síndromes respiratórias, 
8 destas com teste positivo 
para a Covid-19. 

A taxa de ocupação atin-
giu a sua totalidade no Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo, mas em nota a 
assessoria de comunicação 

do Haoc informou que o 
número absoluto de leitos de 
enfermaria disponível está 
sendo alterado conforme a 
necessidade.

Em relação à UTI (Uni-
dade de Tratamento Intensi-
vo), o Haoc segue também 
com 100% de ocupação. No 
Hospital Santa Ignês, a ocu-
pação está na casa de 50%. 

Imagens de leitos do Haoc, que começam a ficar 
cheios novamente por causa da Covid-19
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Kátia Precoma é uma 
das premiadas de 2022
Psicóloga é especializada no atendimento de crianças, 
adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica 

A17

DP em Campinas (Jardim 
Amazonas), uma delegacia 
participativa, e acompa-
nhava os atendimentos da 
assistente social às famílias 
e a elaboração de Boletim 
de Ocorrência de mulheres 
vítimas de Violência Do-
méstica”, disse.

“Já após a graduação, 
fui contratada para atuar em 
uma ONG (Instituto Abraço) 
naquela região, onde tínha-
mos situações gravíssimas 
de casos de abuso sexual e 
outros tipos de violência, 
visto o perfil do território de 
vulnerabilidade social”.

Atuante num grupo onde 
há escassez de profissionais 
qualificados, Kátia se espe-
cializou e aprimorou seus 
conhecimentos em Aliena-
ção Parental pela PUC-RJ e 
Assistente Técnica e Perita 

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Pandemia agravou casos de violência
A pandemia elevou em 50% 

a quantidade de denúncias de 
atos de violência contra crian-
ças e adolescentes junto aos 
conselhos tutelares, e o abuso 
sexual é o mais comum deles.

O Disque 100, serviço do 
Ministério da Mulher, Família 
e Direitos Humanos, registrou 
95.247 denúncias de violência 
contra crianças apenas em 
2020, aumento de 9% se com-
parado às 86.800 denúncias de 
2019, antes da pandemia. 

Em maio de 2020, relatório 
da organização não governa-
mental World Vision Interna-
tional já estimava que 85 mi-
lhões de crianças e adolescentes 
entre 2 e 17 anos poderiam 
se tornar vítimas de violência 
física, emocional e sexual nos 
três meses seguintes em todo 
o planeta.

Segundo Kátia, o aumento 
significativo do número de 
casos de violência doméstica 

contra a mulher e abuso sexual 
de crianças e adolescentes já 
era esperado. “Isso ocorreu 
devido ao isolamento. No caso 
das crianças porque durante o 
período de isolamento ficaram 
mais vulneráveis, expostas aos 
seus agressores dentro do lar e 
distantes do convívio social e 
escolar”, explica. “Com as res-
trições impostas pela Pandemia 
elas ficavam em tempo integral 
em suas casas, expostas aos 
mais diversos tipos de negli-
gência e agressões. Os números 
elevados de canais de denúncia 
como o Disque 100 apontam 
essa realidade”, enfatiza.

E a pandemia de Covid-19 
também foi um dos fatores que 
provocaram aumento da violên-
cia doméstica contra as mulhe-
res no Brasil em 2020. O país 
registrou 105.821 denúncias de 
violência contra a mulher no 
ano passado conforme dados do 
Disque 100 e 180. (DK).

A psicóloga Kátia Pre-
coma será uma das 
premiadas na 16ª 

edição do Troféu Frutos de 
Indaiá. O reconhecimento 
vem através do seu trabalho 
junto a crianças, adoles-
centes e mulheres vítimas 
de violência doméstica e 
também de violência sexual. 

Graduada em Psicologia 
pela PUC-Campinas e Pós 
graduada em Saúde Mental 
e Intervenções Terapêuticas 
pelo CEFAS-Campinas, 
Kátia conta que sua história 
com o tema agressão teve 
início quando era estudante 
e precisava cumprir estágio 
obrigatório na área de psico-
logia forense. “Em meados 
de 2003 fui estagiária no 5º 

DIVULGAÇÃO

A psicóloga Kátia Precoma

Palestras ajudam vítimas de agressão física e psicológica
Garcia e Dra. Fabia Bi-

garani realizam palestras 
em Indaiatuba com foco no 
enfrentamento a questão da 
Violência Doméstica contra 
a Mulher.

O convite, segundo ela, 
veio através das advogadas 
por sua experiência na área. 
“Fui convidada na época 
do lançamento do Projeto 
Caminho das Rosas do mu-
nicípio de Indaiatuba. Além 
de palestrar, eu também 
faço o atendimento de víti-

mas baseado no impacto na 
saúde mental, como depres-
são, ansiedade e pânico”, 
explica.

Ela conta que já realizou 
palestras em escolas estadu-
ais, com foco nos adoles-
centes, onde foi exposto os 
sinais do ciclo de violência. 
“Nas palestras eu também 
falo sobre as vítimas de 
agressão que eu atendo e 
como é o perfil delas, além 
de falar sobre a prevenção”.

Além, de atuar como 

16º Troféu Frutos de Indaiá premia melhores da cidade
O Grupo Mais Expres-

são já está nos preparativos 
para a 16ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiá. E assim 
como ocorre todos os anos, 
centenas de profissionais são 
premiados em uma noite de 
gala, com direito a um jantar 
à francesa e um show.

O Troféu Frutos de In-
daiá visa não só reconhecer 
as empresas e empresários 
que se destacaram em seu 
ramo de atividade, mas tam-
bém gerar um retorno fi-
nanceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária re-

Psicóloga pela GomezPsi.
Com sua experiência, em 

Campinas, Kátia trabalhou 
no Terceiro Setor no mu-
nicípio de Campinas, e em 
Indaiatuba atuou junto ao 
CRAS (Centro de Referên-
cia da Assistência Social) do 
Jardim Oliveira Camargo, 
e posteriormente, junto a 
Secretaria de Saúde.

Atualmente é psicóloga 
clínica e é Membro da Co-
missão Especial de Perícias 
da OAB-SP e Membro da 
Comissão Especial de De-
fesa dos Direitos da Crian-
ça e dos Adolescentes da 
OAB-SP. 

Katia Precoma tem atu-
ação intensa nas areas de 
violência doméstica e tam-
bém de violência sexual 
junto a crianças, mulheres e 
adolescentes.

palestrante em Indaiatuba, 
Kátia também sempre é 
convidada pela OAB de 
Campinas para levar in-
formações e conhecimento 
para as pessoas. “Eu já 
abordei diversos assuntos 
como auto estima, bullying, 
fobia social, violência obs-
tétrica, prevenção ao sui-
cídio, entre outros tantos 
temas que são importantes 
ser falado e discutido com 
crianças, adolescentes e 
adultos”, disse. (DK).

alizada pelo Grupo Mais 
Expressão.

Aos eleitos pela pesquisa, 
foi oferecida a cota publicitá-
ria e as empresas e empresá-
rios têm sua marca veiculada 
em todas as mídias do grupo 
como jornal, revista, redes 
sociais e  WebTV. (DK)

Carreira
A psicóloga Kátia Precoma atua há 16 anos no ramo, e é especia-

lista no Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violên-
cia Doméstica e Sexual e Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

Ela também atende adultos, casais e atua como palestrante e 
mentora de carreira.

Atua como psicóloga clínica somente em Indaiatuba e realiza 
atendimentos presenciais e on-line para todo Brasil e pacientes que 

estão residindo no exterior. Os atendimentos são feitos de forma parti-
cular ou através do Convênio Seprev. 

O consultório fica na Rua 5 de julho, 697 – Sala 4 – Centro, 
Indaiatuba. Para mais informações (19) 99624-3734. Siga nas redes 
sociais e saiba mais @katiapsicologaclinica (Facebook) e @preco-

makatia (Instagram).
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Com apenas 9 anos, indaiatubana já é 
campeã e referência no skate nacional

A rotina de Ana Carolina 
de Moura Suzaki, mais 
conhecida como Carol 

Suzaki, de apenas 9 anos, é bem 
diferente e um pouco mais radi-
cal do que a das outras crianças 
de sua idade: é que ela anda de 
skate há seis anos e já é referên-
cia nacional para vários atletas 
do esporte.

Quando tinha apenas três 
anos, Carol ia à pista de skate 
de Indaiatuba com seu pai, Ro-
gério Teixeira Suzaki, e com a 
irmã mais velha, Elora Suzaki, 
e ficava brincando enquanto eles 
andavam. Mas um dia, resolveu 
pegar o skate sem a autorização 
de seu pai e começou a “remar” 
(pegar impulso com um dos 
pés no chão e outro no shape). 
Assim nasceu a paixão dela pelo 
esporte. Desde então, a pequena 
se diverte andando pelas rampas 
e aprendendo novas manobras 
em pistas espalhadas por Indaia-
tuba e cidades da região.

Responsável pelo treina-
mento da filha, Rogério conta 
que ela sempre falava que queria 
muito andar. “Eu não deixava, 
pensava que ela não conseguiria, 
pois era muito pequena. Quando 
ela pegou o skate e andou, de-
cidimos incentivar e ajudá-la”.

Carol já participou de diver-
sos campeonatos e é uma grande 
promessa da modalidade. Co-

Início no esporte foi por acaso, mas agora a atleta partiu 
para competições consideradas mais arriscadas

ARQUIVO PESSOAL

meçou a competir com quatro 
anos e ganhou dois Campeona-
tos Brasileiros Infantis de Banks 
e outros campeonatos indepen-
dentes. “É muito orgulho para 
todos nós da família. Muitas 
pessoas vêm falar com a gente 
e comentam nas redes sociais. 

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

Atleta disputa desafio do vertical
Atualmente Carol Suzaki 

se encontra em um novo de-
safio, o skate vertical, que con-
siste em uma pista em formato 
de “U”, o famoso half pipe 
com paredes muito maiores 
que as demais modalidades. 
A pequena atleta sempre teve 
muita vontade, mas também 
muito medo. Ficava treinando 
na parte baixa do Half. Porém, 
certa vez, ela decidiu dropar 
(início do movimento de um 
skatista em uma rampa ou 
pista, logo na borda de uma 
descida) e, com a ajuda de um 
amigo, ela conseguiu. Ela já 
tinha a técnica, mas precisou 
de coragem e incentivo para 
colocar em prática.

Rogério Suzaki revela que 
Carol participou do Campeo-
nato Brasileiro de Vertical e o 
Vert Battle que fazem parte do 
circuito brasileiro que tiveram 
etapas em 2022. “Queremos 
participar de todas as etapas 
desses campeonatos, todas 
que forem possíveis a gente 
comparecer.”

Carol pretende seguir car-

reira e ser profissional na mo-
dalidade e conta que o skate 
significa muita diversão e um 
desafio diário em aprender e 
evoluir. “Treino, foco e co-
ragem. Saiba que não é fácil, 
mas, se tiver orientação e força 
de vontade, vai conseguir. É 
um desafio para a mente, o 
corpo e a alma.”, conclui a 
pequena. (RL).

A pequena Carol e seu skate e segurando seus 
troféus: um desafio para mente, corpo e alma 
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Pesquisa já obteve 500 respostas 
Pesquisa realizada pelo 

Primavera, para detectar 
mecanismos para melhorar 
a experiência dos torcedores 
no estádio, já recebeu mais 
de 500 respostas. A con-
sulta segue sendo realizada 
de forma online e pode ser 
respondida até hoje, 10 de 
junho, quando termina o 
prazo para o preechimento.

De acordo com a asses-
soria do clube, as respostas 
servirão de base para possí-
veis melhorias estruturais e 
de planejamento.

“Com os dados, vamos 
estar mais em sintonia com 
a necessidade dos torcedo-
res, podendo direcionar os 
esforços para melhorar a 
experiência deles nos jogos 
de futebol. É mais um passo 
para fortalecer o marketing 
do clube e contamos com a 
participação de todos”, disse 
o diretor-executivo de fute-
bol Luiz Carlos Cavalheiro.  

A pesquisa é dividida em 
duas partes, uma trazendo 
informações mais pessoais, 
como a data de aniversário, 
e outra parte mais relativa às 
questões de jogos e desloca-
mento ao estádio. 

Há também no questio-
nário uma pergunta sobre o 
que o Fantasma representa 
e, por fim, uma tabela para 
avaliação de 1 a 5 estrelas 
sobre diversos quesitos que 
são relativos aos jogos. 

Nas postagens do clube, 
é possível acompanhar o 
técnico Wilson Júnior, que 
acabou de renovar, pedindo 
para que os torcedores par-
ticipem da enquete.  

Para preencher a pesqui-
sa, basta o torcedor acessar 
o link que está disponível na 
bio do instagram oficial do 
clube, que é @ecprimave-
raoficial, com os dados pes-
soais e as respostas. (LM).

Primavera prepara anúncio de novos 
jogadores para disputar Copa Paulista 

O Primavera segue tra-
balhando de forma 
silenciosa na mon-

tagem do seu elenco para 
a Copa Paulista. Ainda não 
há informações oficiais em 
relação aos nomes que irão 
ficar ou mesmo os reforços, 
mas especula-se que parte 
do elenco que disputou o 
Paulistão A2 deve seguir 
atuando com as cores do 
tricolor de Indaiatuba. 

Com a manutenção do 
técnico Wilson Júnior, que 
foi mantido no cargo após 
grande campanha de recu-
peração, o Primavera hoje 
trabalha com cerca de 15 
a 17 nomes e tem feito 

Fantasma também vai realizar jogos 
treinos para complementar trabalho

trabalhos físicos e táticos. 
O Fantasma também já 
realizou jogos treinos para 
complementar os trabalhos, 
porém o adversário e placar 
final não foram divulgados. 

Com a chegada da próxi-
ma competição, é esperado 
que o Fantasma realize uma 
coletiva de imprensa para 
apresentar o seu elenco 
ainda neste mês, provavel-
mente entre as últimas duas 
semanas. 

Ainda que a expectativa 
dos torcedores seja pelo 
anúncio do elenco para a 
Copa Paulista, o diretor-exe-
cutivo de futebol do clube, 
Luiz Carlos Cavalheiro, já 
comentou em outras oportu-
nidades que o elenco já está 
sendo pensado com foco na 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Detalhe da partida entre Primavera e Portuguesa pela Série A2 do Paulista

SANDRO RODRIGUES/EC PRIMAVERA

A-2 do Paulista de 2023. 
“Aqui estamos trabalhando 
já no planejamento de 2023, 
o foco principal de trabalho 
é a divisão de acesso do 
ano que vem”, afirmou o 

dirigente. 
A Copa Paulista nesse 

aspecto servirá quase como 
um torneio de preparação e 
teste, principalmente para 
os jogadores mais jovens, 

que serão a base do clu-
be para a disputa. Junto 
às promessas, o clube irá 
mesclar com jogadores ro-
dados e já experientes nas 
competições. 

Memórias do E.C. Primavera

Vamos relembrar o time do Primavera de 2015, que após o acesso dramático conquistado 
em 2014, voltou a disputar a série A3, que tinha 20 clubes, inclusive o Primavera se clas-
sificou entre os oito para a segunda fase, que era composta de 2 grupos de 4 clubes.  Ao 
todo foram 25 jogos na A3, com 9 vitórias, 6 empates e 10 derrotas.  Na sequência do ano 
de 2015, disputamos nossa primeira Copa Paulista, com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas.
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Signo de Libra
O libriano continua 
vivendo uma fase de 

muita reforma interior: seus sen-
timentos, sua aparência, seus há-
bitos, o conhecimento que tem 
sobre si mesmo, sua capacidade 
de organizar seus planos e suas 
amizade. Precisa tomar cuidado 
com sua saúde pois pode enfren-
tar uma fase de baixa de energia. 
Melhorias em seus bens materiais 
tendem a ocorrer. 

Signo de Escorpião
Para o escorpiano é 
possível uma viagem 

para longe, renovar sua visão de 
vida, sua filosofia de vida tende a 
expandir e trazer nova perspecti-
va. Já sua energia pode estar em 
baixa, e sua saúde pode depender 
de um médico ou de uma viagem 
para um lugar que já esteve antes.

Signo de Sagitário
O sagitariano está en-
frentando mudanças 

profundas em sua maneira de 
ver a vida, em sua maneira de 
agir, em seus desejos, em seus 
medos, pode haver um perío-
do de limitação que durará um 
mês, mas para forçar a enxergar 
além do que está acostumado a 
ver. 

Signo de Capricórnio
O capricorniano conti-
nua vivendo uma fase 

importante, com risco de dis-
cussões nos relacionamentos 
sociais ou conjugais. Agora é 
hora de aprender a se expressar 
com tranquilidade mas de for-
ma assertiva, ao mesmo tempo 
pode se posicionar entre pesso-
as de características impulsiva. 
Pessoas que vem de longe po-
dem ajudar o nativo por estas 
semanas.

Signo de Aquário
O aquariano continua 
recebendo um influxo 

de energia de forma lenta, mas 
forte e decidida que obriga a 
limpar sua mente, seus pensa-
mentos, a organizar suas ati-
tudes e sua mente. Pode viajar 
para ver filhos ou pode plane-
jar uma viagem para longe para 
expandir seus sentimentos e vi-
são interior. De qualquer forma 
é um momento para expandir 
como enxergar seu mundo in-
terno.

Signo de Peixes
O pisciano tem a opor-
tunidade de renovar 

seus valores pessoais e modifi-
car muito do que entende sobre 
como lidar com seu dinheiro. Sua 
visão paterna ou familiar pode 
sofrer renovações profundas. 
O pisciano precisa lidar com 
seus relacionamentos de forma 
mais prática e entender como se 
expressar diante dos fatos decor-
rentes de sua fraqueza interna 
para que se harmonize e torne-se 
mais inteiro. 

HORÓSCOPO

De 10 a 16 de Maio de 2022

Signo de Áries
O ariano pode se envol-
ver ou se relacionar com 

pessoas do passado, algumas 
amizades podem surgir com pes-
soas de seu passado ou com pes-
soas que no passado (desta ou de 
outras vidas) foram importantes. 
A familia do ariano está sendo 
um ponto de treino para sua ma-
neira de se posicionar. Portanto, 
suas raízes e a forma de pensar 
dos outros dentro de casa podem 
ser um tanto irritantes para o nati-
vo. Tenha calma.

Signo de Touro
Os taurinos enfrentam 
nestas semanas, dificul-

dades para mudar o que já con-
sideram estabelecido. E portanto 
podem reavaliar o que pensam 
sobre as situações. Sua maneira 
de avaliar os fatos podem estar 
renovando. Alguns taurinos po-
dem viajar para longe, por estas 
semanas. Ao mesmo tempo exis-
te a possibilidade de se irritar 
constantemente. Vida sentimen-
tal pode ser conflitante, avalie o 
que realmente precisa.

Signo de Gêmeos
O geminiano precisa 
aprender a ser equili-

brado em suas contas, gaste com 
parcimônia, já seus parentes po-
dem impor gastos extras ou criar 
condições de irritações que o 
levem a explodir ou a ficar muito 
nervoso. Não pode confiar em suas 
emoções neste período. Também 
não é um momento para baladas. 
Agora está mais para mergulhar 
em si mesmo e renovar forças 
dentro de si. 

Signo de Câncer
A vida profissional do 
canceriano está a todo 

vapor, aproveite essa onda, sua 
facilidade em expressar o que 
pode e deve ser dito, abrirá seus 
caminhos e seu trabalho pode 
fluir bem. Contratos profissionais 
podem ser renovados. Todos os 
setores andam bem, precisa ape-
nas tomar cuidado com sua vida 
afetiva.

Signo de Leão
O leonino enfrenta 
agora o começo de seu 

inferno astral. Levará aproxima-
damente um mês. Neste período, 
deve tomar cuidado com sua ma-
neira de agir, de falar, de pensar, é 
bom refletir sobre seus sentimen-
tos e sobre sua visão daquilo que 
acredita. Pode se sentir um pouco 
solitário nesta fase.

Signo de Virgem
O virginiano ainda vive 
uma fase onde chegam 
informações que possi-

bilitam criar condições de desen-
volver projetos para seu futuro. 
Agora pode ser um momento em 
que novas possibilidades surgem 
e ao mesmo tempo ocorrem o 
encerramento de algumas outras. 
Amizades novas também podem 
surgir.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

pintura e paleta de cores do 
artista Evandro Schiavone, 
pintor saltense que tem traços 
parecidos com o espanhol sur-
realista Salvador Dalí. 

Portanto, no próximo se-
mestre, durante todo o mês 
de agosto, estará em cartaz 
a 7ª Mostra de Teatro. Já no 
mês de setembro, a 1ª Mostra 
de Circo.

Governo dá R$ 168 mil 
para apoiar 2 mostras

Com o objetivo de fo-
mentar o teatro e o 
circo em Indaiatuba e 

incentivar o público a apreciar 
esses espetáculos, a Secretaria 
Municipal de Cultura selecio-
nou 14 grupos das duas áreas 
e vai destinar a cada um deles 
R$ 12 mil, em total de R$ 
168 mil, para a produção de 
espetáculos.

A liberação dos recursos 
ocorrerá por meio de um 
edital público que instituiu a 
7ª Mostra de Teatro e a 1ª de 
Circo, cujos resultados foram 
divulgados no dia 1º de junho.

Os grupos selecionados 
foram: “Cia Teatral Matéria 
Prima”, “Coletivo Fleuma”, 
“SLEZ”, “Grupo de Teatro 
Fântaso”, “Grupo de Teatro 
Estrada”, “T Art”, “Trupe 

Prefeitura selecionou 14 grupos que deverão se apresen-
tar nos meses de agosto e setembro deste ano

Cênica Brasil”, “Grupo Di-
versão e Magia”, “Grupo de 
Teatro Enrolados”, “Indaia-
trupe”, “Acredite... é mágica”, 
“Grupo de Teatro Espelho 
Cênico”, “Grupo Anankê”, 
e “Teatro Quase Fantástico”.

De acordo com a Pre-
feitura, pelo menos metade 
dos integrantes dos grupos 
deve residir na cidade. Cada 
coletivo contemplado deverá 
realizar duas apresentações 
em dias, horários e locais 
determinados pela adminis-
tração. Os espetáculos terão 
duração entre 45 e 90 minutos. 

Segundo o ator e diretor 
Charles Ferreira, que faz parte 
do Grupo Anankê, o seu co-
letivo está se preparando para 
uma montagem do clássico 
“Romeu e Julieta”, de Shakes-
peare, mas com um toque 
diferente: todos os figurinos 
e elementos da cenografia 
serão inspirados no estilo de 

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO RIC/PMI

Ilustração que identifica a 
7ª Mostra de Teatro, pre-
vista para agosto

Tradicional Festa de São João será hoje 
e amanhã na praça Prudente de Moraes

Entre esta sexta-feira (10) 
e sábado (11), a Prefeitura 
de Indaiatuba promove a 4ª 
edição do São João na Praça, 
projeto que visa resgatar a 
tradição das festas populares 
e típicas de rua. O evento 
ocorrerá na Praça Prudente de 
Moraes. Além das tradicio-
nais barracas de alimentação 
e brincadeiras comandadas 
pelas entidades assistenciais, 
a festa contará com quadrilha 
caipira e shows gratuitos. 

Nesta sexta, a programa-
ção acontece das 19h às 22h. 
Abrindo a programação, o 
Grupo de Terceira Idade Vi-
ver a Esperança e os alunos 
da Emeb Prof. Wladimir 
Olivier se apresentam, assim 
como os alunos dos grupos 

de referência de Danças Ur-
banas, Jazz e Ballet Clássico. 
Na sequência, o São João na 
Praça recebe os shows do Forró 
DiCasa e Dois Dobrado.

No sábado, a festa se esten-
de das 16h às 22h. Abrindo a 
programação, o Trio Lampião 
SP é atração. Em seguida, às 
17h30, acontecem apresenta-
ções de alunos do Complexo 

Educacional Laura Fahl e do 
Grupo de Dança 60+, com a 
coreografia Xote da Alegria. 
Às 18h, é a vez da Banda 
Rock’n’Roça. Os alunos 
dos grupos de referência 
de Danças Urbanas, Jazz e 
Ballet Clássico se apresentam 
às 19h30. Fechando a progra-
mação, às 20h, o grupo Forró 
Mariara sobe ao palco.

Programação tenta resgatar das festas 
populares desta época do ano
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Maternal II na atividade do Meio Ambiente (Unidade II).

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

Na foto casa Vale Laranjeiras sem laje com telha 
sanduíche A Mr. Roof trabalha com Estruturas para 
Telhados em Aço Galvanizado, como: Estrutura 
Ripado com laje e telha tipo cerâmica, Estrutura 
embutida com laje-com telha sanduíche, Estrutura 
embutida com telha fibrocimento e Estrutura para 
cobertura sem laje. Faça um orçamento (19) 98355 
-8383-comercial@mroof.com.br-Rua Efésios 
Capovila, 159-Jr.Esplanada.

Luiz e Adriana com o lindo Átila, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Quem aniversariou no último dia 6, foi o grande amigo e 
cliente João Gracia, proprietário da Sonhare Colchões. 
O Jornal Mais Expressão deseja parabéns, felicidades 
sempre e que Deus o abençoe plenamente!

A Paróquia São Francisco de Assis, em Indaiatuba, 
foi escolhida pelo deputado delegado Bruno Lima 
e sua esposa, Cacau Colucci, para batizar o filho 
Arthur, que nasceu em setembro do ano passado. 
O irmão de Bruno, o veterinário Murillo Lima, e a 
irmã de Cacau, Carolina Colucci, foram escolhidos 
padrinhos do bebê. “Entregamos nosso bebê ao 
Senhor para que seu amor e proteção estejam ainda 
mais presentes em sua vida”, disse Cacau.Na foto o 
deputado delegado Bruno Lima com Arthur, Cacau 
e os padrinhos.

Aluna Liz com a Professora Tais do Berçário II na atividade 
do Meio Ambiente (Unidade II).

Adelaide Decorações

MR. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta

FOTO – CARLA GARCIA



Nossa cliente e amiga Marcia Paccor tbem fez aniversário 
e nós não poderiamos deixar passar em branco, levamos 
um delicioso Bolo da Madre, em comemoração do 
seu aniversário. Parabéns Marcia e muitas felicidades 
sempre!

A23A23SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022

Nossa cliente e amiga Luciane da RBC Transportes,  
comemorou mais um ano de vida, e nós do Mais 
Expressão,  queremos parabenizá-la e agradecer muito 
pela parceria. Feliz Aniversário Lu e muitas felicidades 
sempre!

A Plenus Imobiliária é um dos nossos mais novos parceiros, agradecemos ao Murilo e a Rayssa pela confiança em 
nosso trabalho, sejam muito bem vindos!

Dia 07 de maio, foi dia da nossa querida Sarah receber um 
carinho do Mais Expressão, uma linda flor do Recanto das 
Flores, em comemoração do seu aniversário. Parabéns 
Sarah e  muitas felicidades sempre!

A Pizza Prime Indaiatuba inaugurou na sexta-feira dia 03 de junho, o Rodízio de Pizza com mais de 20 tipos de 
pizzas salgadas e seis tipos de pizzas doces, o diferencial é que a pizza é feita especialmente pra você,  vale muito 
a pena conhecer. Na foto a Gerente Bruna, com a Janaina do Franchising e toda equipe da pizzaria!

Lara Maris e seu pai Edson Zarpellão , no primeiro Café da manhã de Negócios,  que aconteceu na loja Anjos 
Colchões no dia 03 de junho,  estiveram presentes, arquitetos, empresários e a imprensa!

Na última quarta-feira aconteceu a Coletiva de imprensa de lançamento do Festival Gastronômico Sabores da 
Terra, edição 06. Temática Café - Do grão ao prato, que vai acontecer de 15/06 a 03/07, serão 28 estabelecimentos 
participantes, que criaram um prato inspirado na temática, o encerramento será nos finais de semana de 01 a 03 de 
julho e 08 a 10 de julho, no Festival de Inverno de Indaiatuba. Aguardem mais informações!! Na foto a organizadora 
do Festival Rê Tannuri com Fabiano Pucci e Paulo Roberto Tardin da cervejaria Bierinbox e Josiane Baraldi da 
Faculdade Unimax!
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Negócios && Classificados
Nº 1001  |  | 

CA10187 - AT. 580m² - AU. 670m² - SUNTUOSO SOBRA-
DO COM ACABAMENTO ALTO PADRÃO EM CONDO-
MÍNIO PRIVATIVO - VILA INGLESA - INDAIATUBA - 04 
suítes planejadas e climatizadas sendo 01 máster com 
closet e banheira, 03 WC social, escritório, sala com hall, 
sala de estar, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, 
jardim, cozinha gourmet planejada com churrasqueira e hall 
- fechamento em vidro retrátil, piscina com prainha, quintal, 
deck com jardim, lavanderia com acesso pela entrada de 
serviço, quarto de despejo independente, garagem para 
05 autos. VENDA R$ 3.400.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA10184 - AT.488m² - AC.380m² - LINDO SOBRADO 
ALTO PADRÃO - VENDA - CONDOMÍNIO HORIZON-
TOWN - 04 suítes sendo 01 térrea, 1 suíte máster com 
hidromassagem com vista panorâmica, 1 suíte com jacu-
zzi, todas possuem closet, quarto despejo, sacadas em 
vidro, estúdio de música com isolamento acústico, ilumi-
nação projetada e automatizada, hall de entrada com pé 
direito alto, ampla sala de estar, lavabo, sala estilo lounge 
integrada com área gourmet em vidro, com acesso para 
piscina, cozinha planejada com ilha em quartzo, fogão por 
indução, área gourmet com churrasqueira,  cooktop, pisci-
na aquecida, toda área de goumet com som ambiente em-
butido,  2 WC externo, lavanderia planejada, jardinagem 
com iluminação projetada, escada em quartzo e vidro, fino 
acabamento, ar condicionado em todos os ambientes, 4 
vagas de garagem, frente para o lago. Condomínio com 
salão de festas e playground. R$ 2.550.000,00. CORRE-
TORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99815-6906.

AP05463 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DUE - AU. 128,86 
m² -  com 04 dormitórios sendo 02 suítes, com planejados nos 
quartos e cozinha e lavanderia, sala ampliada, piso vinílico, 
box e espelhos nos wcs, aquecedor à gás, iluminação toda 
em Leds, ar condicionados nos ambientes, varanda gourmet 
com churrasqueira, sol da manhã, garagem coberta 03 autos 
e home box, prédio com gerador próprio. R$ 1.200.000,00. 
CORRETOR JOÃO – CRECI: 99221 – TEL: (19) 9740-92113.

AP04861 - VIVA VISTA - AU.77m² - Excelente apartamento  
mobiliado, 02 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia, 02 vagas de garagem. Completa área de lazer. 
R$ 400.000,00. CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: 
(19) 99815-6906.

CA10115 - AU 187 m² - AT 178 m² - SOBRADO EM CON-
DOMÍNIO - MAISON BLANCHE - Lindo sobrado em frente a 
área de lazer do condomínio. 3 suítes sendo 1 suíte  master 
com closet e sacada frontal e 1 suíte com sacada posterior, 
03 salas sendo estar jantar e TV, cozinha planejada com for-
no, cooktop, coifa e microondas, despensa, área de serviço, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira e quintal  Todos 
os cômodos com planejados, ar condicionado na suíte 
master, persiana tipo rolo, projeto luminoso. O condomínio 
conta com uma linda área de lazer : piscina, área gourmet 
com churrasqueira, salão de festa, ginástica, brinquedoteca. 
Venda: R$ 1.250.000,00. CORRETOR EMERSON – CRE-
CI: 224016 – TEL: (11)  98512-9291

CA10157 - AT.300m² - AC. 190m² - CASA TERREA COM 
EXCELENTE ACABAMENTO EM CONDOMÍNIO ALTO PA-
DRÃO - JARDIM DONA LUCILLA - casa terrea sendo 03 suites 
- 01 master com closet e WC casal, sala dois ambinetes com 
p[e direito duplo e planejada, cozinha planejada e mobiliado 
forno, micro e ilha, lavabo, corredor later para quartos, [area 
gourmet com fechamento retratil, piscina com ducha, quarto de 
despejo, área de serviço planejada. Acabamento alto padrao 
com ambientes climatizados, jardim com paisagismo, entrada 
de servico, aquecimento solar em condomínio fechado com 
completa infraestrutura de lazer e portaria 24h a poucos metros 
do pq. Ecologico. R$ 1.900.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CANTO DO VALLE - AT 166 m² - AC 107 m² - 02 dormitó-
rios com planejados,  sala, copa cozinha com planejados,  01 
WC social,  02 vagas de garagem cobertas. Amplo quintal com 
lavanderia, quarto de despejo com possibilidade de converter 
para dormitório e 01 WC com chuveiro.  EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÇÃO -  R$ 450.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA10198 - CASA TÉRREA A VENDA - JARDIM PARK REAL 
- ÓTIMA LOCALIZAÇÃO PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGI-
CO - AT 150 m² - AC 107 m² - 03 dormitórios sendo uma suíte 
com closet, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha 
integrada com móveis planejados e cooktop , wc social com acaba-
mento de primeira linha, área de serviço coberta, área gourmet com 
pia e churrasqueira, ar condicionado nos quartos e sala, 02 vagas 
de garagem sendo 01 coberta, área de lazer com quadra polies-
portiva, quadra de tênis, playground, salão de festas, segurança e 
portaria 24horas. VENDA R$ 679.000,00. CORRETORA VILMA – 
CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA09637 - CIDADE NOVA I - LINDA CASA MUITO 
BEM LOCALIZADA COM 3 dormitórios (1 suíte), sala 
para 2 ambientes com ar condicionado, cozinha estilo 
americana, wc social, lavanderia, despensa e garagem 
para 4 autos com portão eletrônico. Excelente localiza-
ção, próximo a supermercados, escola, farmácia e muito 
fácil acesso ao centro da cidade. R$ 550.000,00. COR-
RETORA SONIA – CRECI: 244869 – TEL: (19) 98989-
9575

CA10188 - AT.107m² - AC.69m² - JD. ALDROVAN-
DI - INDAIATUBA - casa térrea, sendo 03 dormitórios 
- 01 suíte, sala, cozinha tipo americana, corredor com 
quintal e área de serviço, 02 vagas descobertas. Casa 
em fase de acabamento, em área de ampliação da ci-
dade, acabamento superior e próximo a comércios com 
facilidade a acesso de transportes públicos e rodovia. 
R$ 309.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRECI: 
202852 – TEL: (19) 98180-1624.

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

AP05549 - APARTAMENTO A VENDA - EDIFICIO MAROC 
- PAU PRETO - INDAIATUBA/SP - AU. 69 m² - 02 Dormitó-
rios (sendo 01 Suíte), com planejados, sala de estar, sala de 
jantar integrada com a cozinha, armários Planejados em todo 
do apartamento, WC Social, sacada com deck  em Madeira 
e fechamento em vidro, 02 Vagas de Garagem descobertas 
, Condomínio com área de lazer completa, Piscina, Quadra 
Poliesportiva , Sauna, Salão de Festa, Salão Gourmet, Sala 
de jogos, Sala de Ginastica, SPA, Cinema, Churrasqueira, 
Playground, Tecno - Lounge. Ótima Localização, Próximo ao 
Poupa Tempo, Parque Ecológico, Farmácia, Americanas e 
Mercado Sonda. R$ 525.000,00. CORRETORA JUDITE – 
CRECI:212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA10199 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA -  JARDIM RE-

VENDAS
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. Possui 
quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
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. 
CA218 – JD. COLONIAL – R$360 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha americana com sala integrada, 
lavanderia coberta, área de luz e garagem para 1 carro.  
CA219 – JD. VENEZA – R$330 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem.     
CA108 – CIDADE NOVA – R$550 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, garagem e quintal. 
CA222 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
CA223 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CA224 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem.  
CA227 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala cozinha, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem.
                                                                                                    

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 hidromassagem, 
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.                                                
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira de hidro-
massagem, 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 churrasqueira, 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 banheiros, 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. 
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 
carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha, lavanderia, 
garagem, churrasqueira e portão eletrônico.

CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha planejada 
integrada com sala de estar, banheiro, lavanderia, escritório, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA347 – JD. ESPLANADA – R$1.890.000,00 - 3 suítes sendo 1 máster com closet, sala de estar 2 ambientes 
com pé direito alto, escritório, lavabo, cozinha, área gourmet com pia e churrasqueira, depósito, área de serviço, 
banheiro externo, piscina com cascata e garagem para 4 carros.
CA349 – JD. NOVA VENEZA - R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem para 2 carros. 
CA350 – JD. NOVA VENEZA – R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar com pé 
direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina 
aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, escritório, 
sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, lavabo com 
lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada 
para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, 
churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas com 
três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, sacada, 
dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, 
jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui 
piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, 
escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compar-
tilhado. 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. 
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina churrasqueira e quintal.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 car-
ro.                                                                                                                                                                                                           
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.  
AP553 – VILA SFEIR – EDIFÍCIO IMAGINE – R$904 MIL - 3 dormitórios com armários planejados sendo 2 suítes 
1 com closet, banheiro, social, sacada, sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, lavabo, varanda 
e vaga de garagem para 2 carros. Possui área de lazer com piscina, churrasqueira e sauna. 
AP555 – JD. MOACYR ARRUDA – EDIFÍCIO VARANDAS DO BOSQUE – R$266 MIL – 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem.

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.  Acei ta permuta com car-
ro 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. 
TE24 – MIRIM – R$5.980.000,00 - 46.000 m².                                                                
TE25 – JD. NOVA VENEZA – R$212 MIL – 150 m². 
TE26 – CONDIMINIO LONDON PARK – ITAICI – R$383 MIL – 300 m².                           
TE01 – CONDOMINIO HORIZONTOWN – R$532 MIL – 447 m².                                 
TE02 – VILA FURLAN – R$600 MIL – 600 m².                                                                                  
TE16 – JARDIM REGINA – R$851 MIL – 582 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 ame-
ricana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varanda, 
banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
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 planejada, 
banheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 2 carros e entrada para vários. 
JD. BELA VISTA – R$1.800,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 4 carros 
e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. ESPLANADA – R$1.687,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.600,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 4 
carros sendo 2 cobertas. 
JD. MORADA DO SOL – R$1650,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
CENTRO – R$1.800,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala de jantar, sala de estar, cozinha 
e garagem. 

APARTAMENTOS

JD. BARCELONA – R$1.600,00 – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavanderia e 2 vagas de garagem. 

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc. 
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc. 
CENTRO – R$1.650,00 – Área 57 m², 1 wc, e porta de vidro e grade. 

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$700,00 – Área 35 m² com sala de espera e 1 wc. 
CENTRO- R$2.000,00- Área 56 m², 2 wc e cozinha.

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 6769 - Apartamento Jardim Morada do Sol - 3 dorm, 
sala, coz, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - 
R$1.800,00 + IPTU

3 ref site 30998 - Casa Jardins do Império - 3 dorm, sala, co-
zinha, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 
3.900 + IPTU + Cond 

7 Ref site 32375- Casa Vila Suíça - 4 dorm, 4 banheiros, 2 
suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 1.200.000,00 

8 ref site 15246 - Casa Jardim Morada do Sol- 2 dorm , banhei-
ro, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 410.000,00 

4 ref site 32365 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, sala, 
banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 1.400 + Cond 
+ IPTU

5 ref site 6301 - Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, coz, 2 
banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 2.500,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 7642 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dorm ,1 suíte, 
sala , coz , 2 banheiros e garagem R$ 1.700 + IPTU

10 ref site 32308 - Terreno Jardim Piemonte - Lote de 301,75 
m² - R$ 400.000,00

11 ref site 32370 - Apartamento no Le Jardin - 2 dorm, coz, 
sala, 2 banheiros, suíte, área de serviço e garagem - R$ 
1.300.000,00 

12 ref site 32053 - Apartamento Vila Furlan - 2 dorm, coz, 
sala, 2 banheiros, 1 suíte, área serviço e garagem - R$ 
320.000,00

9 ref site 32310 - Terreno Terras de Itaici  - Lote de 1.000 m² 
residencial - R$720.000,00

1 ref site 8217- Casa Jardim Paulista- 2 dorm , sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem R$ 1.500,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Errata
Vem Retificar o Edital de Convocação da Assembleia de Moradores do Núcleo 
Habitacional consolidado Vista verde, publicado no Jornal Mais Expressão em 
30 de Março de 2022, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada.
Onde se lê na ordem do dia:
“  Realizar-se no dia 11 de Abril de 2022”
Leia-se:
“Realizar-se no dia 14 de Abril de 2022”

Errata
Vem Retificar o Edital de Convocação da Assembleia de Moradores do Núcleo 
Habitacional consolidado Bela Vista, publicado no Jornal Mais Expressão em 
30 de Março de 2022, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada.
Onde se lê na ordem do dia:
“  Realizar-se no dia 12 de Abril de 2022”
Leia-se:
“Realizar-se no dia 14 de Abril de 2022”
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Classificados

Vende-se  casa 
nova- no Jardim 
Nova Veneza, 3 
dms., fino acaba-
mento, aceita-se fi-
nanciamento. Cley-
ton Seguro Imóveis: 
(11) 97416-4744 
(WhatsApp). R$ 700 
mil. 
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormi-
tórios sendo uma 
suíte, sala, cozinha, 
WC social, cômodos 
grande, lavanderia 
coberta, quartinho 
nos fundos, terreno 
de 125 metros qua-
drados 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 Car-
lo: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha 
no estilo americano, 
WC social, lavande-
ria coberta, grande 
quintal, vagas para 
dois carros, terre-
no 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, cozinha, WC 
social, lavanderia 
coberta, pequeno 
quintal, garagem 
para 2 carros cober-
ta com portão eletrô-
nico, documentação 
ok e está no valor 
de 350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já 
Locado por: R$4 mil 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contru-
ído 230m².Ótimo lo-
cal. Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-
5312 WhatsApp
Vendo casa no 
Costa e Silva: 3 
quartos sendo 1 suí-
te, sala, cozinha, 2 
banheiros, lavan-
deria, garagem co-
berta para 3 carros, 

JD. Paulista: con-
d o m í n i o  c o c a i s 
-  02 dormitór ios 
com vaga de gara-
gem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
1 9 .9 .9 7 62 -7 99 7 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos  Gi rassó is : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 
1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, incluso 
cond. + IPTU +água.
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550

 
SALA LOCAÇÃO 
DEFINITIVA Edifí-
cio Ambassador: 
Aluguel R$ 800,00 / 
Condomínio + IPTU 
+ CPFL R$540,00 
CELINAIDE GAR-
C I A  -  C R E C I 
214763-F
Salão centro: ven-
da já  está  alugado 
a/t 360 _a/c440 me-
zanino  informações  
zap 19 989764356 
obs temos vários.

 
Vende-se área para 
loteamento entre 
Monte Mor e Capi-
vari, são 6 alquei-
res e está no valor 
de 900 mil. Contato 
(19) 99762-7708.
Vende-se sítio na 
cidade de Tapiraí-
-sp: com 18 mil me-
tros quadrados, a 
margem da rodovia, 
com casa, luz e água 
da Sabesp. Troca 
se por propriedade 
em Indaiatuba. Tra-
tar com Jéssica15 
998323935
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encosta-
do na pista – com 
poço –  apenas: 
R$65.000,00 acei-
ta R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 ou 
20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa 
de 02 dormitórios 
diversas árvores 
frutíferas, bosque, 
poço c/bomba – luz, 
a 12km do centro. 
R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatu-
ba 19.9.9762-7997 

V e n d e  o u  t r o -
co - Apartamento 
em São Paulo no 
11º andar, sendo 
1 suíte, sala, co-
zinha com moveis 
planejado, lavan-
deria, porcelanato, 
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 
Lindo ap no edifi-
cio Varandas do 
Bosque: proximo 
à avenida Concei-
ção, 1 dorm. com ar 
codicionado,armá-
rios na cozinha e 
banheiro, elevador, 
vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Di-
reto com proprietá-
rio, fone (19) 99715-
7511
Fino apartamento 
no Parque Ecolo-
gico: proximo ao 
chafariz, em edi-
ficio de alto niver, 
com 112m², 3 dorm. 
Sendo 2 suites, la-
vabo, grande va-
randa envidraçada, 
sacada, armários 
planejados, ar con-
dicionado, 2 gara-
gens cobertas. R$ 
860.000,00 direto 
com proprietário. 
FONE:19 - 99715-
7511
Vendo apartamen-
to no Rio de Janei-
ro: bairro de Laran-
jeiras, tranquilo e 
indevassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor 
de R$650.000,00. 
C o n t a t o 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: sen-
do 2 suites e gara-
gem. Apenas 5 min 
a pé do  Pq Eco-
lógico e Shopping 
Parque Mall. Dir. c/ 
prop. F. 99268-4672
JD. Colibris: con-
d o m í n i o  v i t ó r i a 
régia-02 dormitó-
rios com vaga de 
garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 

edícula no fundo 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, terreno 
de 250m² área cons-
truída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negócio 
com uma grande 
oportunidade) Con-
tato 19 99714- 4113 
19 -3875-4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG. 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
550.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
Fone:(019)9711-
98369.(019)9948-
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embu-
tidos. Ar-condiciona-
dos. Cozinha plane-
jada, área goumert 
coberta, garagem 
idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações (19) 
99604-2052 c/ Gil-
son T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormi-
tório-sala, cozinha 
02  wc  garagem 
e quintal em lote 
de 180m² apenas: 
R$175.000,00 con-
tato:  19.9.9762-
7997 corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m², sendo 02 
dormitórios (01-sui-
te) 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 
valor) 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 cômo-
dos nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!

Morada do  so l 
rua 81: 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 
x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícu-
la com 03 cômodos 
e wc nos fundos 
+ salão comercial 
na frente em lote 
de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!

 
Alugo Casa con-
domínio Park real: 
com 3 dorm. sendo 
2 suítes todas com 
armários planejados 
e ar condicionado, 
sala 2 ambientes 
cozinha e banheiros 
com armários pla-
nejados, direto com 
o proprietário. Fone 
19 99715-7511
Alugo Casa con-
dômino Paraty: 
com 3 dorm. sendo 
1 suíte com armário 
planejado e ar con-
dicionado, churras-
queira, aquecimento 
sola direto com pro-
prietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo casa no 
Costa e Silva: 03 
dormi. Sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 va-
gas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

Apartamento reser-
va Vista Verde:12.º 
segundo andar, 3 
dorm. (1 suíte), 2 va-
gas de garagem co-
bertas, aceito permu-
ta. (13) 99712-3768

 
Condomínio Ho-
rizontown: Vendo 
terreno com 450m², 
aceita permuta con-
tato (13) 99712-
3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: locali-
zado no Condomínio 
London Park. Exce-
lente topografia, Sol 
da manhã, Energia 
Subterrânea, Salão 
de festas, Quadra 
de tênis, poliesporti-
va, Academia, Espa-
ço pet. Valor R$355 
mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfi-
ro a dívida liberação 
para construção iní-
cio de 2022 já pos-
sui escritura 40 mil 
de entrada já libera-
do para construção  
11947500789 Fer-
nando
Vendo terreno con-
domínio residen-
cial London Park: 
Com 300m² ótima 
topografia. Doc ok 
c/ escritura,proprie-
tário tel: 1998288-
1728 ou 19 3875-
2860

 
Vende-se 4 rodas 
originais: do Fox 
novas na caixa com 
calotas originais.
Tratar com Milton no 
telefone 15 99646-
7494
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR e 
tudo da marca Intel-
bras, com apenas 
10 meses de uso 
e está no valor de 
1.500,00 19-99762-
7708
Vendo calças jeans 
importadas, a 50,00, 
e camisetas mas-
culina, agasalhos, 

todos importados, 
contato: 9 88290717 
ou 3875-4737
Vendo: Notebook, 
branco, Celeron 1.5 
GHZ, HD 500 GB, 
memória 4GB. Va-
lor 500,00, conta-
to: 9 88290717 ou 
38754737.
Vendo 2 Pneus: 
Medida 195 - 55 -15 
meia vida original 
Bridstone valor R$ 
400,00 reais conta-
to: 3816-8112
Carlos Eduardo 
corretor:  62989 
cresci texto acho 
seu imóvel  comer-
cial para locação  
ou compra e mais 
v e n d a  t e r r e n o s 
casas apartamen-
tos  é financiamen-
to  pela caixa 019 
989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira 
de balanço cor café 
valor R$ 900,00 re-
ais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo:  Jogo de 
jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 
e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço preci-
so desocupar o es-
paço Contato:  19 
996978484

 
Oportunidade para 
Moça e Rapaz: acima 
de 18 anos trabalho 
em casa manual ou 
home office, salario 
R$ 1.800,00. Libera-
ção de FGTS. Con-
tato (11) 98249-6899

O p o r t u n i d a d e : 
Emprés t imo  no 
cartão ou boleto, 
aumento seu score, 
liberação de FGTS, 
l impo seu nome 
do SPC e Serasa  
baixamos todas as 
dividas  (11) 98249-
6899
Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisica 
valor R$80,00 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
t raba lhar  como 
motorista particu-
lar com o seu carro, 
saiu a noite bebeu, 
ou até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, e 
baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com expe-
riência para traba-
lhar em ateliê con-
tato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, formado 
pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Q u e r  s e r  u m a 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AJUDANTE GERAL 
– Experiência na 
função. Disponibi-
lidade de horário. 
Residir em Indaia-
tuba.

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ 
ativo. Experiên-
cia mínima de 01 
ano em cargos de 
qualidade/labora-
tório. Disponibili-
dade para terceiro 
turno.

ANALISTA PCP – 
Experiência na 
função. Conhe-
cimento em pro-
cesso produtivo, 
gerenciamento e 
controle de pro-

dução. Desejável 
ensino superior. 

AUXILIAR DE LIM-
PEZA - Experiência 
na função. Disponi-
bilidade de horário.

AUXILIAR DE 
M A N U T E N Ç Ã O 
– Ensino funda-
mental completo. 
Experiência na fun-
ção. Ter CNH B (via-
gens para outras 
cidades). 

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO - Experiên-
cia na função. Resi-
dir em Indaiatuba. 
Ter condução pró-
pria.

ESTOQUISTA – Co-
nhecimento em es-

toque. Ter CNH B. 
Residir em Indaia-
tuba.

M A N U T E N Ç Ã O 
PREDIAL – Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba. 

OPERADOR DE 
MÁQUINA – Ensi-
no médio comple-
to. Experiência em 
Operar máquinas 
convencionais (Fre-
sa, furadeira, retífi-
ca). Residir em In-
daiatuba.

OPERADOR DE 
MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usi-
nagem. Conheci-
mentos em Me-
trologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de 
Leitura e Interpre-
tação de Desenho.

RECEPCIONISTA 
– Ensino médio 
completo. Expe-
riência na função. 

TORNEIRO ME-
CÂNICO – Ensino 
médio completo. 
Experiência míni-
ma de 02 anos na 
função. Residir em 
Indaiatuba.

VENDEDOR – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
mínima de 01 ano 
na função.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. CLEMENCIA MA-
RIA DE JESUS com 89 
anos, viúvo (a), sendo 
filha de QUINTILIANO 
JOSE DE SÁ e EVA 
MARIA DE SÁ. Faleci-
do (a) em: 14/05/2022, 
e Sepultado (a) no Ce-
mit. Publico de Nova 
Matrona- Salinas-SP 
aos 15/05/2022.

2. GILSON ANDRADE 
DA SILVA com 72 anos, 
Casado (a) com EULA-
LIA LOPES DE SOUZA 
SILVA, sendo filho de 
AGENOR RIBEIRO DA 
SILVA e JARDELINA 
ANDRADE DA SILVA. 
Deixa as filhas: LEDA, 
LUCIANA, LUCINEIA 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 16/05/2022, e Se-
pultado (a) no Cemit. 
Parque dos girassóis, 
Parelheiros, S. Paulo/ 
SP aos 17/05/2022.

3. IRINEU RAEL com 
73 anos, Separado (a), 
sendo filho de ARCAN-
JO RAEL e MARIA VAZ 
RAEL. Deixa as filhas: 
SAMANTA, SABRINA 
e AMANDA (Maio-
res). Falecido (a) em: 
24/05/2022, e sepultado 
(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/05/2022.

4. MAYA ELOÁH DE 
OLIVEIRA PALITOT 
com 02 meses , sendo 
filho(a) de LEANDRO 
PALITOT FRANCISCO 
e RAYANE KIMBERLLY 
OLIVEIRA BRUNO. Fa-
lecido em: 31/05/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 01/06/2022. 

5. JOÃO ANTONIO 
BALDINI com 56 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de VICTOR BAL-
DINI e MARIA GON-
ÇALVES. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
31/05/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 01/06/2022. 

6. ANTONIETA IAN-
NINI com 62 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MARCELLO 

IANNINI e NOEMIA 
NEVES IANNINI. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 31/05/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/06/2022. 

7. ODETE PINTO DE 
SOUZA com 80 anos 
, Era Viúvo(a) de IVO 
ALEXANDRINO DE 
SOUZA sendo filho(a) 
de JOSÉ PINTO DE 
OLIVEIRA e JULIETA 
CAPELO DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): HOME-
RO , SANDRA, TANIA , 
ROBERTO (MAIORES), 
Falecido em: 31/05/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/06/2022. 

8. DANIEL RODRIGUES 
DA SILVA com 81 anos 
, Era Viúvo(a) de HILDA 
AMARO DA SIVA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
RODRIGUES DA SILVA 
e ELZIRA PAULINO DA 
SILVA. deixa filho(s): 
JOSUÉ, SAMUEL, MA-
RILDA (MAIORES), Fa-
lecido em: 01/06/2022, 
e sepultado(a) no CEM.
PQ. NOSSA Sª DA CON-
CEIÇÃO-CAMPINAS SP 
aos 02/06/2022. 

9. JOÃO MARTINS PE-
REIRA com 59 anos , Ca-
sado (a), sendo filho(a) de 
JOSE LORIVALDO PE-
REIRA e TEREZA MAR-
TINS PEREIRA. deixa 
filho(s): LUCAS,LUAN,-
DRIELE, LARISSA, 
VIVIANE (MAIORES), 
Falecido em: 01/06/2022, 
e sepultado(a) no MUN. 
DE BANDEIRANTES-PR 
aos 02/06/2022. 

10. ALPHEU ORTIZ DE 
OLIVEIRA JUNIOR com 
70 anos , Casado (a) 
com IVANETE THIOTA 
ANDION sendo filho(a) 
de ALPHEU ORTIZ DE 
OLIVEIRA e ELOYDE 
ORTIZ DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): ANDREA, 
ALPHEU,ADRIANA, 
DJALMA ( MAIORES), 
Falecido em: 02/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 

02/06/2022. 

11. DOLORES MISSIO 
DE OLIVEIRA com 87 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOAO BUENO DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) de 
MAXIMO MISSIO e OLI-
VIA GANDOLFI. deixa 
filho(s): JURACI, MAR-
CIO, SILMARA, EDMIL-
SON (MAIORES), Fale-
cido em: 02/06/2022, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 02/06/2022. 

12. ELIDE GEMA LAN-
ZARINI com 87 anos , 
Era Viúvo(a) de GENUI-
NO LUIZ LANZARINI 
sendo filho(a) de PEDRO 
JOSE CONTINI e OLGA 
AMELIA CASAGRAN-
DE. deixa filho(s): IEDA, 
WILSON ( MAIORES ), 
DIRCEU ( FAL ), Falecido 
em: 02/06/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 03/06/2022.
 
13. MARIA MERVINA 
DE JESUS GONÇAL-
VES com 82 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE MA-
RIO GONÇALVES sendo 
filho(a) de HONOFRE 
JOSÉ RODRIGUES e 
MALVINA MARIA DE 
JESUS. deixa filho(s): 
CLEUSA, NAIR, IRACI, 
ANTONIO, JAIR, NEU-
ZA, JOÃO, IRACEMA 
( MAIORES ), Falecido 
em: 02/06/2022, , e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
03/06/2022. 

14. ADRIELLY MARIA  
OLIVEIRA DOS SAN-
TOS com 10 dias , sendo 
filho(a) de NEI FRAN-
CISCO DOS SANTOS 
e ANDRÉA OLIVEIRA 
DOS SANTOS. Fale-
cido em: 03/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
03/06/2022. 

15. JOSE MANOEL 
DOS SANTOS com 82 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de  e MA-
RIA FRANCISCA DOS 
SANTOS. deixa filho(s): 
GILSON 43., Falecido 
em: 03/06/2022, e sepul-

tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/06/2022. 

16. RICIERI ORLANDO 
SCARTON com 85 anos 
, Era Separado(a), sen-
do filho(a) de LIBERATO 
SCARLON e ALBINA 
CAINELLI. deixa filho(s): 
RONALDO, DULCINEIA 
(MAIORES ), Falecido 
em: 03/06/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 03/06/2022. 

17. MARILIA VALETA 
MORENO com 74 anos 
, Casado (a) com AMIL-
TON MORENO sendo 
filho(a) de ALEXANDRE 
VALETA e LUIZA ME-
ZENCIO VALETA. deixa 
filho(s): EDUARDO 40, 
LUIZA 38., Falecido em: 
03/06/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/06/2022. 

18. JOSE EGIDIO DA 
SILVA com 96 anos , 
União estável com MA-
RIA DA CONCEIÇÃO DA 
SILVA, sendo filho(a) de 
LUIS EGIDIO DA SILVA e 
MARIA JOSÉ DA SILVA. 
deixa filho(s): EGIVALDA, 
VÂNIA, NORMA (Maio-
res), EDVALDO ( F )., 
Falecido em: 03/06/2022, 
e sepultado(a) no CE-
MITÉRIO DO CARMO 
2 ITAQUERA - SP aos 
04/06/2022. 

19. MARIA DE LOUR-
DES DE ARRUDA com 
56 anos , Era Viúvo(a) 
de OÉDES RABELO DE 
ARRUDA sendo filho(a) 
de PEDRO ALVES DOS 
SANTOS e MERCIDES 
BATISTA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): RODRIGO, 
RENATO (MAIORES )., 
Falecido em: 03/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/06/2022. 

20. MARIA JOANA DE 
MACÊDO com 92 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOÃO FRAN-
CISCO DA SILVA e JO-
ANA MARIA DA SILVA. 
deixa filho(s): VERONI-
CA, BETANIA, MARIA 
APARECIDA, JOSÉ 
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,RUBENS, SUZANA, 
BRIGIDA ( MAIORES )., 
Falecido em: 03/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/06/2022. 

21. ELIAS FRANCIS-
CO DA SILVA com 71 
anos , Casado (a) com 
MARIA DO CARMO DA 
SILVA sendo filho(a) de 
LINDOLFO FRANCISCO 
DA SILVA e CECILIA SO-
TERO DA SILVA. deixa 
filho(s): JUNIOR, JEMI-
MA, RODE, RAQUEL, 
RAFAEL, VITORIO 
(MAIORES) CECILIA ( 
F ), ELIANA ( F ), Fale-
cido em: 03/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/06/2022. 

22. JOSÉ MARIA DA 
SILVA com 60 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSÉ ARISTON  SIL-
VA e ROSALIA TEODO-
RO DA SILVA. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido 
em: 03/06/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/06/2022. 

23. MARLON THIAGO 
ALBERTIN com 39 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANTONIO 
ADEMIR ALBERTIN 
e CLEIDE LINO AL-
BERTIN. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
04/06/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 05/06/2022. 
24. DELAZIR AMARO 
DA SILVA com 83 anos 
, Era Viúvo(a) de OSCAR 
ROZENDO DA SILVA 

sendo filho(a) de MIGUEL 
AMARO e MARIA JOSE 
DE OLIVEIRA. deixa fi-
lho(s): JOSÉ, LEILA,MA-
RIA,FATIMA,VERA,-
CELINA. (MAIORES), 
Falecido em: 04/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/06/2022. 

25. JOSÉ DIRCEU ME-
LECARDI com 72 anos , 
Era Viúvo(a) de IDALINA 
BALDINI MELECARDI 
sendo filho(a) de PEDRO 
MELECARDI e VITA-
LINA ZULICHS. deixa 
filho(s): ANDRE, ANA 
(MAIORES), Falecido 
em: 04/06/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/06/2022. 

26. SHEILA REGINA 
STAHL com 55 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de  ALICE STAHL. 
NAO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 04/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/06/2022. 

27. JOÃO GODOY com 
96 anos , Era Viúvo(a) de 
MARIA ELIZA GOMES 
GODOY sendo filho(a) de 
BENEDICTO PINTO DE 
GODOY e ALICE MARIA 
DA CONCEIÇAO. deixa 
filho(s): MARIA ELIZA-
BETH, MARIA ELIZE-
TH, MARIA CRISTINA, 
JOÃO (MAIORES), Fa-
lecido em: 04/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/06/2022. 

28. ÉDERSON BRUNO 

DE LIRA com 40 anos , 
União estável com JA-
QUELAINE APARECIDA 
POMPEU, sendo filho(a) 
de ANTONIO DE LIRA e 
PARECIDA DOS SAN-
TOS LIRA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
05/06/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 06/06/2022. 

29. JAQUELAINE APA-
RECIDA POMPEU com 
36 anos , União estável 
com EDERSON BRUNO 
DE LIRA, sendo filho(a) 
de MARCOS ANTONIO 
POMPEU e ELISABETE 
APARECIDA MACEDO 
POMPEU. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
05/06/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 06/06/2022. 

30. BENEDITA MARIA 
VIEIRA DE OLIVEIRA 
com 87 anos , Era Viú-
vo(a) de BENEDITO DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de FRANCISCO VIEIRA 
e BENEDITA RODRI-
GUES. deixa filho(s): SO-
NIA, ANTONIO (MAIO-
RES), BENEDITO ( FAL ), 
Falecido em: 05/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
06/06/2022. 

31. MARIA GENOVEVA 
DA ROCHA com 70 anos 
, Casado (a) com MOI-
SEZ CAMPANHA DA 
ROCHA sendo filho(a) de 
JOAQUIM JOSÉ CAM-
PANHA e ISABEL BATIS-
TA CAMPANHA. deixa 
filho(s): JORGE, EDNA, 
JOÃO, MARCO, GLAU-

CIA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 05/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/06/2022. 

32. ANTONIO CES-
CON  NETO com 71 
anos , Casado (a) com 
CLEIDINEZ RODRI-
GUES PRATES CES-
CON sendo filho(a) de 
DARIO CESCON e 
LAURA PELIZON CES-
CON. deixa filho(s): 
FLAVIA (MAIOR), Fa-
lecido em: 05/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 06/06/2022. 

33. MAGDALENA VI-
LARDI PILOTO com 
83 anos , Era Viúvo(a) 
de XISTO PILOTO 
sendo filho(a) de JOSE 
VILARDI e BRIGIDA 
QUERIQUELLI. deixa 
filho(s): JOSE, RITA, 
XISTO (MAIORES), Fa-
lecido em: 06/06/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 06/06/2022.
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