
Editorial
No texto “Reparo ne-

cessário”, este jornal co-
bra a importância de se 
pensar na educação do 
período pós-pandemia.
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Onovolab abre novas 
perspectivas para a 
inovação e tecnologia

Inauguração contou com 
a presença de cerca de 300 
pessoas e mostrou o po-
tencial de inovação que os 

Mais Expressão 
amplia cobertura 
para Itu nas 
edições regionais

O Mais Expressão leva 
suas edições regionais para 
Itu e amplia a área de co-
bertura para uma população 
de quase meio milhão de 
habitantes

Universitária 
estreia com um 
romance voltado 
ao mistério

A estudante de Letras 
Sara Souza, de apenas 23 
anos, vai lançar o primeiro 
livro com a história: “O 
mistério de Springer Hall – 
A Herdeira”.

Cidade chega 
a 164 mil 
eleitores com 
regularização

Indaiatuba chegou a 164 
mil eleitores neste mês, se-
gundo o Cartório Eleitoral  
local. O número correspon-
de a 8 mil eleitores a mais 
que o início de maio, quando 
terminou a regularização 
oficial. Mas a chefe do Car-
tório, Lilian Lima, estima 
que aumente mais.

Anderson Moraes, da 
Casa da Vedação, estará no 
Frutos deste ano.
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Troféu Frutos de 
Indaiá 2022
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População 
reivindica volta 
das sessões 
presenciais

Indaiatuba é a segunda maior geradora de postos de 
trabalho da Região Metropolitana de Campinas
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parceiros do Onovolab po-
dem atingir. O espaço só se 
tonou possível por conta de 
uma parceria entre o Grupo 

Zarin e o Shopping Parque 
Mall, formando um espaço 
diferenciado para empresas 
e startups que se preocupam 

Sessão desta semana fi-
cou marcada pelos pedidos 
populares para o retorno de 
sessões presenciais. Ao fim 
da reunião, Pepo Lepinsk 
(MDB) anunciou que o ple-
nário da Câmara será rei-
nalgurado no próximo 1º 
de julho, possibilidando a 
retomada presencial

Marido agride 
esposa a socos, 
tapas e mordidas 
após discussão

Concessionárias 
fazem operação 
especial para o 
Corpus Christi

Primavera 
prepara evento 
para anunciar 
nova equipe
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com a inovação e a tecnolo-
gia. Os investimentos para o 
local chegaram a quantia de 
R$ 1,2 milhões.  
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Reparo necessário

Artigos
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Você sabia que o trabalhador autônomo 
também tem direito a aposentadoria?

Estudo elaborado pelo Instituto Unibanco e Insper, a respeito dos prejuízos causados 
pela pandemia na educação, que o Mais Expressão divulga nesta edição, faz revelações 
muito sérias e ao mesmo tempo muito tristes para o futuro, que merecem uma atenção redo-
brada das autoridades.

De acordo com o levantamento, alunos do 3º ano do Ensino Médio tiveram perda de 
aprendizagem estimada em 74%, um índice que, por si só, já é assustador, mas que fica 
ainda pior quando levada em conta a perda em ganho financeiro no futuro, calculada em R$ 
40 mil no salário por indivíduo.

Indubitavelmente, esse é um estrago praticamente sem reparo possível no curto prazo e 
com o qual os nossos jovens, principalmente, vão ter de conviver nos próximos anos, não 
bastassem todos os danos já causados pela pandemia em todos os setores e em todos os 
cidadãos.

É necessário que as autoridades tratem o problema com a seriedade que ele tem, pois 
do contrário os problemas se multiplicarão, sobretudo porque não se tem no Brasil hoje 
um presidente e um governo federal comprometidos com a evolução da educação e com a 
formação.

A tecnologia e o ensino híbrido, ou seja, que mescla o presencial com o à distância, po-
dem ser aliados para a recuperação de aprendizagem. Só que para isso as escolas terão de 
fornecer uma estrutura adequada, com computadores e conexão com velocidade razoável 
para aprendizagem.

A julgar pela falta de investimentos sequer para a dotação dos equipamentos de seguran-
ça contra a pandemia, é pouco provável que o enfrentamento se dê na mesma capacidade de 
força necessária para uma vitória ou para pelo menos empatar os prejuízos com os ganhos.

Mesmo assim, os cidadãos precisam reagir e cobrar as providências importantes para 
mudar esse quadro. É só essa pressão que será capaz de levar a mudanças, pois político 
tem medo da população organizada. Se não for assim, fatalmente teremos estudantes piores.

Dra. Josiane Regina Silva Brollo - OAB/SP 355.535 advogada especialista em Direito Previdenciário na AMG Advocacia

Grupo Silvana Carvalho - Conheça mais sobre nosso trabalho em: www.silvanacarvalho.com.br

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

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

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

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

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

Tudo isso, você acompanha por um portal de indicações totalmente online. Além disso, você 
recebe as recompensas direto na sua conta. Só precisa entrar no site (silvanacarvalho.com.br), 
clicar em indique e ganhe e se cadastrar.

Depois disso, você já pode começar a indicar imóveis residenciais disponíveis para locação.
O Grupo Silvana Carvalho vai receber a indicação e validar as informações fornecidas, 

verificando-se o imóvel indicado não está cadastrado no sistema.
Você só precisa informar o nome, telefone e e-mail do proprietário. A equipe do Grupo 

Silvana Carvalho cuida do resto para você. Ela entrará em contato com o proprietário para 
solicitar a autorização do anúncio do imóvel. Caso haja a aceitação do proprietário, o imóvel 
será publicado e você já ganhará a sua primeira recompensa. Após o imóvel ser alugado, você 
receberá mais 10% do valor do 1º aluguel.

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

O trabalhador autônomo tem direito à aposentadoria na qualidade de contribuinte indivi-
dual, possuindo duas formas de contribuir com o INSS: com o recolhimento do valor de 11% 
sobre o salário-mínimo ou optar por recolher 20% quando o valor da renda é acima do salá-
rio-mínimo.

Segundo as regras aplicáveis para novos contribuintes, com a reforma da Previdência, a 
aposentadoria será concedida aos 65 anos de idade e 20 anos de contribuição para os homens 
e 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para as mulheres.

Para adquirir esses benefícios, o autônomo deverá realizar a sua inscrição no Programa de 
Integração Social (PIS) e escolher a categoria, preencher a Guia de Previdência Social e reali-
zar o pagamento mensal da contribuição.

NOITE DE DISCOS - 
Neste sábado (18), aconte-
ce a 2ª Feira de Discos em 
Indaiatuba, das 9h até 19 
horas, no Shopping Treze 
de Maio. O evento conta 
com expositores de LPs e 
CDs de vários estilos mu-
sicais, como Rock, Pop, 
Jazz, MPB, Sertanejo, entre 
outros, além da presença da 
Cervejaria Donnerstag, que 
levará a sua “Kombi Beer” 
com a famosa cerveja do 
Iron Maiden. Também ro-
lará um “Flash Tattoo”, em 
uma sala toda estilosa com 
a tatuadora Lavínia Araújo. 
A entrada é gratuita.

A exposição 50 anos de Videogames, que teve início 
no dia 11 de junho e rola até o dia 26, conta com mais de 
350 consoles de todas as gerações de videogames, desde o 
primeiro do mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972, até os 
atuais PlayStation 5 e Xbox Séries. Os visitantes também 
podem jogar em videogames históricos, como o Atari 2600, 
Master System, Super Nintendo, entre outros. O even-
to também conta com Just Dance, concurso de Cosplay, 
torneio de jogos, simuladores, controles gigantes e muito 
mais. Tudo isso acontece no Polo Shopping, das 15h às 21h 
(de segunda a sábado) e das 14h às 20h (domingo).

SHOW DE VIDEO GAME 

A segunda edição 
da história deste jornal 
circulou ainda com 
o antigo nome Ex-
pressão Popular no 
dia 24 de agosto de 
2002 e trouxe como 
notícia principal uma 
pesquisa de avaliação 
do grau de desnutrição 
das crianças no muni-
cípio, um levantamen-
to inédito, que obje-
tivava desenvolver 
programas de combate 
ao problema. 

A meta daquele 
ano era examinar 12 
mil crianças em 17 
postos diferentes da 
cidade. A pesquisa 
seria desenvolvida em 
conjunto com a vaci-
nação contra a poliomelite, uma das doenças erradicadas 
no país por conta da vacinação.  

FESTA JUNINA - De-
pois de dois anos, a tradicio-
nal Festa Junina do Helvetia 
volta a acontecer. A festa 
contará com uma missa ser-
taneja, quadrilha caipira, 
fogueira, comidas típicas, 
bebidas, barracas de pescaria, 
argola, bola na Lata, boca do 
palhaço e um grande show 
sertanejo da dupla Marcos 
Gut & Fabiano. O evento 
acontece neste sábado (18), 
das 14h às 22h, com entrada 
franca, pagando apenas o es-
tacionamento que é R$ 20 até 
as 17h e depois desse horário 
será de R$ 30.
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População reivindica retorno das sessões 
presenciais da Câmara de Vereadores 

DIVULGAÇÃO/DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA DE INDAIATUBA

DIVULGAÇÃO

Prédio está fechado para o público desde janeiro 
deste ano; reformas e Covid motivaram suspensão

Durante a 16ª sessão 
ordinária da Câmara 
de Vereadores de 

Indaiatuba, realizada mais 
uma vez por teleconferência, 
alguns moradores da cidade 
se manifestaram de forma 
online solicitando o retorno 
das reuniões presenciais. O 
perfil oficial da Câmara, ao 
responder às solicitações, 
informou que o plenário 
deve voltar a funcionar pre-
sencialmente a partir de 1º 
de julho. 

Ao final da sessão, o 
presidente da Câmara, Pepo 
Lepinsk (MDB), comentou 
a manifestação: “Não tem 
como realizar as sessões pre-
senciais, porém, os gabine-
tes continuam funcionando. 
Vocês podem marcar direto 
no gabinete com os verea-
dores, todos serão solícitos”, 
comentou. 

A Câmara está fechada 
para o público desde o dia 

25 de janeiro deste ano. Ini-
cialmente foi fechada para 
reformas estruturais em todo 
o seu entorno, sendo a pri-
meira vez que uma reforma 
dessa envergadura ocorre 
desde 1983, quando o prédio 
foi construído. Em meio a 
toda a poeira da construção, 
o local passa também por 
modificações com o intuito 
de melhorar a acessibilidade 
para pessoas com deficiência 
(PCD). A Covid também 
levou ao fechamento.

Apontamentos
O estopim para o início 

das reformas foram os su-
cessivos apontamentos do 
Corpo de Bombeiros para 
adequações de segurança 
mais atuais. De acordo com 
o Departamento de Comuni-
cação da Câmara, verificou-
-se a necessidade de fazer 
adequações de segurança 
que atendam às normas 
técnicas que surgiram nesse 
período”. 

Para tais adequações, a 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Plenário aprova diretrizes da LDO
Todos os 12 vereado-

res, incluindo o presidente 
da Câmara de Indaiatuba, 
aprovaram a proposta da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) encaminhada pela 
Prefeitura. O texto servirá de 
base para a elaboração do or-
çamento de 2023, definindo 
as receitas e despesas. 

A partir da LDO o go-
verno municipal prevê um 
orçamento bilionário para o 
ano que vem, de R$ 1,702 
bilhão para ser mais exato. 
Desse valor, a Prefeitura 
deve obrigatoriamente, por 
contituição, investir no mí-
nimo 25% em educação e 
15% em saúde. Outros 0,5% 
do orçamento, cerca de R$ 7 
milhões, ficarão na Reserva 
Constitucional do município 
para gastos em situações 
eventuais. 

Um ponto de preocupa-
ção orçamentário, o Serviço 
de Previdência e Assistência 
Social de Indaiatuba (Se-

O vereador Professor Sérgio, autor da moção de congratulações

prev) teve aumento entre os 
anos de 2020 e 2021, passan-
do R$ 1,484 bilhão para R$ 
1,9 bilhão. 

O documento formulado 
pela Secretaria de Fazen-
da contém uma estimativa 
pessimista em relação ao 
crescimento do país, muito 
por conta da crise finan-
ceira, social e da guerra na 
Ucrânia. “Em 2023, a pro-
jeção para o crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
está entre 1,3% e 1,5%”. O 
valor, no entanto, pode ser 
revisto, como aconteceu 
com a expectativa do PIB 
para o ano vigente, que ficou 
entre 0,3% e 0,5%. 

O cenário paulista tam-
bém é incerto, há possibili-
dade de queda na produção 
das indústrias no estado, 
visto que a demanda está 
menor e há crises na cadeia 
de fornecimento internacio-
nal, acarretando aumento no 
custo de produção. (LM)

Plenário está em fase final de reforma e será reinaugurado no começo de julho

Moção destaca as mil edições do Mais Expressão
O vereador Professor 

Sérgio (MDB) apresentou ao 
plenário uma moção de con-
gratulações para homenage-
ar as mil edições alcançadas 
pelo jornal Mais Expressão, 
hoje o mais antigo em circu-
lação na cidade, com 20 anos 
de existência.

“Não é fácil manter uma 
empresa por 20 anos, ainda 
mais com pandemia e tudo 
o que aconteceu. O Grupo 
Mais Expressão está de pa-
rabéns”, comentou o verea-
dor, reforçando que o jornal 
prestou relevantes serviços 
nesse período, “levando 
um jornalismo sério e de 
qualidade para Indaiatuba e 
região”. 

O vereador também disse 
que o jornal é um dos úni-
cos sobreviventes às crises 
econômicas sofridas pelo 
país nos últimos anos, por 
isso, diante da sua milésima 
edição, “o Mais Expressão 
só tem o que comemorar”. 

reforma na parte estrutural 
trabalha na correção de ra-
chaduras e trincas, a pintura 
de todas as repartições, a 
revitalização dos dois ple-
nários e a unificação das re-
cepções, além da construção 
de uma passarela que ligará 
o prédio dos gabinetes ao 
plenário.  

Aproveitando o fecha-
mento para os reparos de 
segurança, Pepo Lepinsk 
também decidiu realizar mo-
dificações para implementar 
uma melhor acessibilidade, 
fato que segundo a Comu-
nicação da Câmara já o 
havia incomodado desde a 
sua posse como presidente, 
em 1º de janeiro de 2021, 
oportunidade na qual alguns 
convidados tiveram dificul-
dade de circulação.

Acessibilidade
As mudanças na parte de 

acessibilidade passam ainda 
pela instalação de mais um 
elevador e de rampas/plata-
formas elevatórias. Destaca-
-se também a readequação 

das calçadas e instalação 
de mapa tátil. No plenário, 
principal espaço para as 
realizações da sessão, serão 
instaladas cadeiras especiais 
para obesos e deficientes. 
“Estamos fazendo uma re-
forma que já deveria ter sido 
feita. O prédio da Câmara é 
de 1983 e nunca foi refor-
mado amplamente assim. 
Estamos garantindo o acesso 
dos deficientes físicos, que 
estavam excluídos, embora 
sejam cidadãos como todos 

os outros da nossa cidade”, 
comentou o presidente do 
Legislativo.

De acordo com o Depar-
tamento de Comunicação 
da Câmara, a obra está ini-
cialmente orçada em R$ 836 
mil. Ao ser perguntada sobre 
alterações nos valores das 
obras, o departamento se li-
mitou a informar que “even-
tuais aditamentos, quando e 
se necessários, serão opor-
tunamente divulgados na 
Imprensa Oficial”.

 Prof. Sérgio também 
lembrou o pioneirismo do 
Grupo Mais Expressão, res-
ponsável por lançar, há mais 
de 15 anos, o primeiro portal 
online dedicado à cobertura 
das notícias locais. O site 
contabilizou em 2021 qua-
se 1 milhão de visualiza-
ções, com 972.292 acessos, 
214.789 (+28,35%) a mais 
que o número registrado em 
2020. Já o número de usuá-

rios no portal saltou 14,67% 
no comparativo entre 2021 
e 2020.

Em nome do Grupo Mais 
Expressão, o diretor geral 
Alan De Santi se disse muito 
honrado. “Recebemos com 
muita alegria essa indicação, 
que comprava que estamos 
no caminho certo. O nosso 
objetivo sempre foi levar a 
melhor informação aos mo-
radores”, comentou. (LM). 



Cidade chega a 164 mil eleitores com 
regularização, 8 mil a mais de maio

Cartório faz testes nas urnas para a eleição deste ano

Um mês após o térmi-
no do período para 
ajustar as pendências 

com a justiça eleitoral, a 
cidade de Indaiatuba conta-
biliza pouco mais de 164 mil 
eleitores. São 8 mil votantes 
a mais do que no último nú-
mero que o Mais Expressão 
teve acesso, em 5 maio. A 
quantidade, no entanto, ain-
da não é definitiva e pode 
aumentar. 

Por conta de uma decisão 
do Tribunal Superior Eleito-
ral, tomada em abril, muitos 
títulos que haviam sido can-
celados por falta de cadas-
tramento de biometria entre 
2019 e 2020 serão válidos 
para a votação das eleições 
gerais neste ano. Somente 

A4

O Cartório Eleitoral de 
Indaiatuba segue se prepa-
rando para a realização de 
mais um ciclo eleitoral na 
cidade no mês de outubro. 
Atualmente, o órgão passa 
por um simulado de testes e 

Número ainda pode aumentar com a 
finalização das análises dos documen-
tos apresentados 
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO 

ao final de junho, estima o 
Cartório de Indaiatuba, será 
possível saber o número to-
tal de eleitores no município. 
Ainda estão cancelados, no 
entanto, os títulos de pessoas 
que faleceram ou deixaram 
de votar nas últimas três 
eleições consecutivas, sendo 
a última em 2018. 

O número de eleitores é 
costumeiramente variável 
nas cidades, por conta de 
inúmeros fatores: falecimen-
tos, transferências de títulos, 
cancelamentos, idade da 
população. Em Indaiatuba, 
por exemplo, havia cerca de 
119 mil eleitores em 2004. O 
número já aumenta bastante 
para as eleições de 2018, 
em maio, quando o muni-
cípio tinha mais de 161 mil 
eleitores. Em maio de 2020 
esse número chegou a 177 

mil, isso por conta também 
da decisão do TSE de reva-
lidar o título dos eleitores 
que ainda não haviam feito 
o cadastramento biométrico. 

De acordo com a chefe 
do Cartório de Indaiatuba, 
Lilian Lima, nada impede 
que os números deste ano 

cheguem na mesma pers-
pectiva da última eleição, 
em 2020. “Esse número de 
2020 é resultado da decisão 
do TSE, já estamos este ano 
com 164 mil e o número 
pode aumentar ainda até o 
final de junho”, comentou. 

Segundo o TSE, mais de 

2 milhões de jovens entre 
16 e 18 anos fizeram o título 
eleitoral para as eleições de 
2022. 

Somente no último mês, 
cerca de 8,5 milhões de pe-
didos foram realizados, 4,5 
milhões presencialmente e 
outros 4 milhões online.

Mais de 2 milhões de jovens entre 16 e 18 anos 
fizeram o título eleitoral para as eleições de 2022

por processos frequentes de 
carga na bateria das urnas 
para seguir os protocolos de 
preparação. 

    Segundo a chefe do car-
tório municipal, Lilian Lima, 
a cada três meses as urnas 

também são testadas, sempre 
com o intuito de garantir a 
segurança dos equipamen-
tos. Além disso, o Tribunal 
Superior Eleitoral tem um 
sistema próprio que testa 
de forma eletrônica todos 
os periféricos e dispositivos 
da urna. 

Durante o período de vo-
tação existe todo um sistema 
de policiamento, montado 
junto à Guarda Civil e à Po-
lícia Militar para proteger os 
locais de votação. As urnas 
que seguem para as sessões 
eleitorais também são trans-
portadas por escolta. Ao fim 
da votação, sempre há ses-
sões e urnas escolhidas para 
que haja uma auditoria, pro-
cesso que é acompanhado 
por membros da população 
civil e da Ordem dos Advo-
gados do Brasil.  (LM).

Caixa notifica Prefeitura e Câmara por 
dinheiro bloqueado em repasse

A gerência executiva 
de Governo da Caixa Eco-
nômica Federal, sob as se-
des de Jundiaí e Campinas, 
mandou uma notificação 
para as duas instâncias de 
adminstração do municí-
pio, tanto a Prefeitura de 
Indaiatuba quanto a Câ-
mara Municipal da cidade, 
para avisar de uma verba 
bloqueada no valor de R$ 
1.164.734,90. 

O repasse do Governo 
Federal foi firmado em 
31 de dezembro de 2020, 
ainda no primeiro mandato 
da gestão Nilson Gaspar 
(MDB). De acordo com 
documento, o valor blo-
queado deveria ser investi-
do no recapeamento asfál-
tico de ruas e avenidas do 
município de indaiatuba. 

O valor destinado ao 
município foi repassado 
atráves do Ministério do 
Desenvolvimento Regio-
nal, a partir do "Programa 
Desenvolvimento Regio-
nal, Territorial e Urbano", 
que fez o aporte para ga-
rantir investimentos na 
infraestrutura das cidades, 
com foco no desenvolmen-
to regional e urbano. 

Ao final da notifica-
ção, a Caixa se colocou a 
disposição do Executivo e 
também da Casa Legisla-
tiva para prestar eventuais 
exclarecimentos e resolu-
ções. O ofício foi citado 
durante a última sessão de 
Câmara  e se encontra dis-
ponível para consulta de 
todos os munícipe, através 
do site. (LM)

Urnas eletrônicas passam por um rígido processo 
de testes em preparação para as eleições

REPRODUÇÃO 
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Inauguração do Onovolab abre espaço 
para novas descobertas na inovação

Uma parceria entre o 
Grupo Zarin e o Par-
que Mall possibilitou 

a inauguração do Onovolab, 
um hub de tecnologia que 
reúne empresas e startups em 
um mesmo ambiente para o 
desenvolvimento de projetos 
inovadores. O evento aconte-
ceu na última sexta-feira (10) 
e contou com a participação 
de cerca de 300 pessoas, en-
tre autoridades, empresários 
e lideranças.

O grande diferencial do 
novo espaço é a forma como 
ele foi pensado. Diferente 
do sistema de coworking, no 
Onovolab os interessados em 
integrar o local passam por 
um sistema de seleção, sendo 
aceito somente empresas e 
startups que tenham o cunho 
da inovação e de projetos de 
transformação. 

O sistema garante que 
a interação seja proveitosa 
justamente pela característica 
de inovação. Ao se tornar 
parceiro do Onovolab, as 

Lançamento de hub de tecnologia reuniu cerca de 300 empresários, autoridades e lideranças
empresas também recebem 
consultorias específicas for-
necidas pela equipe do local, 
além de possibilidade de re-
alizar networking, palestras, 
cursos e demais atividades.

O COO e cofundador do 
Onovolab, Leandro Palmieri, 
destacou a importância da 
expansão do Onovolab em 
Indaiatuba e o apoio funda-
mental da Zarin nesse proces-
so. “A cidade de Indaiatuba 
é um polo muito importante 
na expansão do Onovolab. 
Acreditamos no potencial da 
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 inova-
dora e tecnológica”.

Por já atuarem na área 

de inovação e por visualizar 
a importância deste movi-
mento 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.

O CEO do Grupo Zarin, 
Marcelo Fogaça, comentou 
o que para ele é um marco 

para a cidade.  “A inovação 
está no DNA da Zarin e essa 
parceria com o Onovolab nos 
insere em um ambiente que 
respira tecnologia e novas 
ideias. Essa realidade precisa 
ser absorvida pelo mercado 
imobiliário e pela sociedade. 
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, complementou, des-
tacando a importância do 
centro de inovação para o 
shopping. “Por sermos um 
shopping de serviços e de 
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 empreen-
dimento”.

Prédio onde vai funcionar a unidade da Onovolab 
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Saldo positivo apurado em abril, úl-
timo levantamento disponível, é de 
166,8 mil vagas abertas no país

Levantamento feito 
pelo Sebrae mostra 
que os pequenos ne-

gócios geraram oito a cada 
dez empregos em abril, con-
tabilizando um saldo de 
166,8 mil novos postos de 
trabalho no país.

Em Indaiatuba, de acordo 
com o Novo Caged (Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados) do Mi-
nistério do Trabalho, em 
abril houve 4.154 admissões 
contra 3.793 desligamentos, 
resultando um saldo positivo 
de 361 novos empregos. O 
setor de serviços foi o que 
mais empregou com saldo 
positivo de 456, seguido do 
comércio quando admitiu 
101 trabalhadores.

No acumulado de 2022, 
Indaiatuba soma 2.461 va-
gas abertas, sendo que os 
empreendimentos de micro e 
pequeno porte responderam 

Pequenos negócios geram hoje oito 
em cada dez novos postos de trabalho 

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Setor de serviços é o que mais emprega 

por uma grande fatia desse 
montante.  

“Os dados mostram que 
as micro e pequenas em-
presas continuam sendo 
as grandes geradoras de 
emprego no Brasil. São 
empreendedores resilientes 
que venceram a pandemia e 
continuam movendo a eco-
nomia nacional”, enfatiza o 
diretor técnico do Sebrae, 
Bruno Quick. 

RMC
A Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) gerou 
5.344 postos de trabalho 
em abril deste ano, o que 
representa 139,86% a mais 
do que as 2.228 vagas ge-
radas em abril de 2021. A 
Indústria foi o setor que mais 
cresceu (772,97%), seguida 
do Comércio (501,73%), 
dos Serviços (70,93%) e da 
Agropecuária (20,54%). A 
Construção Civil apresentou 
queda de 38,81%, passando 
de 525 postos, em 2021, para 
316, em 2022. Os números 

Indaiatuba é a segunda maior empregadora da RMC
As cidades da RMC 

(Região Metropolitana de 
Campinas) que mais ad-
mitiram em abril foram: 
Campinas (18.195), In-
daiatuba (4.154), Ame-
ricana (3.447), Sumaré 
(2.672), Santa Bárbara 
D’Oeste (2.513) e Hor-
tolândia (2.158). Já em nú-
mero de desligamentos, os 

maiores foram em Campinas 
(16.013), Indaiatuba (3.793), 
Americana (3.124), Santa 
Bárbara D’Oeste (2.208) e 
Sumaré (2.139).

Em nível nacional, se-
gundo o Novo Caged, o 
Emprego Formal com Car-
teira Assinada, em abril de 
2022, apresentou um saldo 
positivo de 196.966 postos 

são do Novo Caged, avalia-
dos pelo Departamento de 
Economia da Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas (Acic).

“A qualificação do em-
prego continua abaixo das 

de trabalho, decorrente 
de 1.854.557 admissões e 
de 1.657.591 demissões. 
Os Serviços foram os que 
mais contrataram, 117.007, 
o equivalente a 103,10% 
sobre os 57.610 de abril 
de 2021.  A Agropecuária 
recuou de 11.093, em abril 
de 2021, para -1.021, o que 
dá 90,8% a menos. (DK).

especificações e necessida-
des da mão de obra procura-
da. Para os próximos meses, 
a perspectiva é de indefini-
ções quanto a uma maior 
expansão da mão de obra, 
frente ao impacto belicoso 

entre Rússia e Ucrânia, pois 
já mostra uma tendência de 
queda na geração de postos 
de trabalho na nossa região 
e no País”, esclarece o eco-
nomista e diretor da ACIC, 
Laerte Martins.
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Fluxo para a saída foi maior quarta e ontem e deve 
voltar a aumentar mais no retorno no domingo

Concessionárias realizam operação especial 
para estradas no feriado de Corpus Christi 

Devido ao feriado de 
Corpus Christi, nesta 
quinta-feira (16), as 

concessionárias integrantes 
do Programa de Concessões 
Rodoviárias do Governo do 
Estado de São Paulo, regu-
lado pela Artesp (Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo), e a Secretaria 
de Logística e Transporte do 
Estado implantaram medi-
das para garantir segurança 
e conforto, além de mini-
mizar os impactos causados 
pelo fluxo mais intenso de 
veículos entre os dias 15/06 
e 19/06. A expectativa é 
que cerca de 3,8 milhões 
de veículos percorram as 
principais rodovias conce-
didas e do Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER) 
no Estado. 

Além do aumento do 
fluxo, o governo do Estado 
iniciou à zero hora desta 
quarta-feira (15) a Opera-

Litoral deve receber 260 mil veículos

Honda firma parceria com a Prefeitura para desenvolver ações de 
educação e de segurança voltadas para as crianças no trânsito 

A Polícia Rodoviária 
Federal observou um au-
mento no fluxo a partir 
da tarde de quarta-feira 
(15/06) e durante toda a 
quinta-feira (16/06) no 
sentido litoral e interior. Já 
na volta do feriado, a previ-
são é de tráfego intenso no 
domingo (19/06) durante 
todo o dia. 

No Sistema Anchieta-I-
migrantes (SAI) são espe-

A Honda fechou uma 
parceria com a Prefei-
tura de Indaiatuba para 
desenvolver ações de 
educação e segurança no 
trânsito para crianças da 
rede municipal de ensino.

De acordo com a nota 
divulgada em conjunto, a 
iniciativa irá permitir que  
cerca de 15 mil alunos 
das escolas municipais 
recebam informações 
sobre o trânsito e partici-
pem de dinâmicas educa-
cionais, a partir de apoio 
de vídeos, materiais di-

rados 260 mil veículos, que 
devem seguir para o litoral 
usando as rodovias Anchie-
ta (SP-150) e Imigrantes 
(SP-160) durante todo o 
feriado. A concessionária 
que administra o Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI), 
por exemplo, promoverá a 
reversão de pistas, com a 
operação 7x3, nos horários 
de maior movimento em 
direção ao litoral. (RL).

dáticos personalizados e 
performance teatral, “que 
contribuem com a apren-
dizagem, em um ambiente 
dinâmico e envolvente”, 
afirmou a nota. 

Além de atividades pre-
senciais nas escolas, ações 
complementares também 
serão realizadas para que 
as crianças possam visitar a 
Cidade Mirim do Clubinho 
Honda, no Centro Educa-
cional de Trânsito Honda 
(CETH), em Indaiatuba.  

O espaço simula uma 
cidade, e traz elementos 

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

ção Corpus Christi 2022, 
que segue até as 23h59 do 
domingo (19), com o intuito 
de reforçar o atendimento, 
monitoramento e fiscaliza-
ção nas principais rodovias. 
Viaturas do DER estarão 
em pontos estratégicos das 

rodovias e diversos equipa-
mentos também vão auxiliar 
em todo o monitoramento, 
como: 58 contadores veicu-
lares (para estudo de tráfe-
go), 61 câmeras, 13 painéis 
de mensagens variáveis 
(com informações sobre as 

Polícia Rodoviária Federal em atividade

condições da rodovia) e três 
drones. 

Nas rodovias concedidas, 
serão reforçados o monitora-
mento das pistas, a operação 
e os serviços de atendimento 
médico e mecânico, as men-
sagens de alerta nos painéis 
nas rodovias concedidas. 
Também estão previstos 
reforços nas equipes do 
Serviço de Atendimento ao 
Usuário, Centro de Controle 
Operacional (CCO) e praças 
de pedágio, além da implan-
tação de operação “papa-fi-
la” (de cobrança da tarifa 
por agentes da chegada à 

cabine), para acompanhar o 
aumento do tráfego e mini-
mizar o congestionamento. 

A Artesp monitorará 
toda a operação nas rodo-
vias concedidas a partir 
do Centro de Controle de 
Informações (CCI), de onde 
é possível acompanhar em 
tempo real o tráfego, por 
meio de câmeras (CFTV’S), 
telefones de emergência 
(call box), aplicativos de 
mensagens e redes sociais.  

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

como faixa de pedestre, 
semáforo, placas de si-
nalização e miniveículos 
para que as crianças pos-
sam aprender as princi-
pais regras de trânsito na 
prática. 

O Clubinho Honda 
existe desde 1992, com 
sedes nas cidades de In-
daiatuba, Recife (PE)
e Manaus (AM), com 
o intuito de ensinar de 
forma didática para as 
crianças a convivência 
entre todos no trânsito. 
(Lucas Mantovani)

Representantes da Honda, Prefeitura e Demutran participam juntos do 
lançamento da parceria que visa a educação no trânsito para crianças
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A partir desta semana, 
as redes sociais do Mais 
Expressão serão adminis-
tradas pela jornalista Deni-
se Katahira. A profissional 
está na casa há mais de 9 
anos e, além de repórter, já 
foi editora-chefe do jornal 
e atualmente é a editora 
das revistas produzidas 
pelo Grupo.

A mudança aconte-
ce após uma tentativa de 
manter vários alimentado-
res de conteúdo ao mesmo 
tempo. A intenção com 
vários alimentadores era 
diversificar a abordagem. 
Essa ideia continua, mas 
agora o jornal vai concen-
trar a gestão na profissio-
nal Denise para aprimorar 
o trabalho. 

Segundo Denise, as 
mudanças são também um 
reflexo da forma de se con-
sumir notícias. “Em um 

Muda administração das redes

mundo onde a informação 
flui de forma frenética, as 
redes sociais têm ganho 
um espaço importante, 
pois ela informa de forma 
instantânea os importantes 
acontecimentos. A marca 
do Mais Expressão com 
as mídias sociais nunca foi 
tão importante e necessá-
ria, pois mais do que nunca 
os leitores têm procurado 
esse meio para se infor-
mar”, comentou (LM).

Edição regional do Mais Expressão 
amplia o alcance e agora chega a Itu

Após anunciar a ex-
pansão para a cidade 
de Salto, o Grupo 

Mais Expressão leva a sua 
edição regional também para 
a cidade de Itu. A partir da 
próxima semana, os cerca de 
180 mil habitantes do mu-
nicípio, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatísticas (IBGE), 
contarão com a qualidade já 
conhecida para as notícias 
locais. 

A mudança trará uma 
maior proximidade entre o 
leitor ituano e o Grupo, que 
contará com uma equipe de-
dicada aos principais acon-
tecimentos do município. 
A cobertura será destinada 
a trazer diversos ângulos 
das principais questões que 
afetam a vida dos seus cida-
dãos, noticiando de forma 
objetiva e contextual, pre-
zando pelos bons princípios 
do jornalismo.

A ampliação se deu após 

Número de habitantes da área de cobertura do jornal atinge quase meio milhão com expansão

estudos estratégicos reali-
zados pelo Mais Expressão, 
que enxergou na expansão 
para os municípios de Salto e 
Itu uma grande possibilidade 
de crescimento comercial e 
empresarial. “Já tínhamos 
anunciado Salto, agora es-
taremos em Itu também. A 
nossa ideia é sempre levar 
as melhores informações 
para os moradores da região. 
Já fazemos em Indaiatuba e 
algumas cidades da região e 
sentimos que é o momento 

REPRODUÇÃO / ITUANO FC

A jornalista Denise Katahira

de fazer ainda mais”, afir-
mou.

Junto à cidade de Itu, o 
Mais Expressão segue com 
a sua cobertura nas cidades 
de Elias Fausto, Monte Mor, 
Capivari, Salto, Rafard e 
Mombuca, que somam mais 
de 452 mil habitantes, de 
acordo com a população es-
timada pelo IBGE. As notí-
cias das cidades de Rafard e 
Mombuca serão publicadas 
com intervalos maiores que 
15 dias.

Estádio Novelli Júnior, em Itu, casa do 
Ituano, que disputa a Série B

ARQUIVO

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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Discussão leva marido a agredir a mulher 
a socos, tapas e mordidas e a deixa ferida

Desconhecido fere homem 
em situação de rua a tiros

Um morador em situação 
de rua, de 22 anos, foi alvejado 
com um tiro no peito na noite de 
segunda-feira (13). Ele está in-
ternado em estado grave na UTI 
do Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo. O crime aconteceu no 
bairro Cecap.

De acordo com a polícia, o 
jovem estava com a sua família 
que também vive na rua quando 
foi surpreendido pelo disparo. 
Testemunhas disseram que ele 
saiu cambaleando e pedindo 
auxílio, o que aconteceu apenas 
com a chegada de uma ambu-
lância ao local. 

Casal veio visitar Indaiatuba e se desentendeu no cami-
nho; após crime vítima pediu Medida Protetiva

DIVULGAÇÃO / GUARDA CIVIL INDAIATUBA

Uma mulher de 44 
anos foi agredida a 
socos, tapas e mor-

didas pelo marido, na noite 
de sexta-feira (10), no bairro 
Distrito Industrial.

Conforme boletim de 
ocorrência, a denúncia foi 
feita aos Guardas Civis por 
uma pessoa que passava pelo 
local e havia presenciado a 
agressão. A pessoa achou 
que precisava fazer a denún-
cia para salvar a mulher.

Em apuração os guardas 
constataram que o casal 
estava na cidade a passeio, 

porém, quando estava dei-
xando a cidade, o rapaz pas-
sou a agredi-la com socos, 
tapas e mordidas.

De acordo com a vítima, 
o relacionamento deles é 
conturbado e sempre houve 
brigas e seu companheiro já 
a havia ameaçado no cami-
nho de Indaiatuba. A mulher 
disse que sempre procurou 
contornar as dificuldades 
por entender que o marido 
iria se acalmar, mas isto não 
aconteceu.

Ao visualizarem que a 
mulher apresentava ferimen-
tos reais na face e no braço, 
os guardas a encaminharam 
para a UPA, onde foi acolhi-
da e medicada.

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

No caminho para o hospital, 
o jovem estava consciente, ape-
nas respirando com dificuldade, 
por conta da dor no peito. Ele 
teve de ser encaminhado às pres-
sas para o centro cirúrgico, onde 
permanece em estado grave.

Até a conclusão deste texto, 
ainda não havia sido divulgado 
nenhum boletim médico sobre 
o quadro clínico do jovem. 
Policiais buscam imagens de 
câmeras de segurança para sa-
ber o que motivou e quem fez 
o disparo. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).

O marido foi preso em 
flagrante pela agressão e vai 
responder pelas agressões 
em processo. 

Orientada pelos policiais 
para tomar providências em 
relação ao relacionamento, 
a vítima solicitou Medida 
Protetiva de Urgência e 
respondeu ao Formulário 
Nacional de Risco descre-
vendo o histórico das agres-
sões anteriores e o ciclo da 
violência que vem sofrendo, 
o que deve agravar a situa-
ção do marido em razão das 
acusações. 

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

Vigilância interdita fábrica de alimentos
por falta de licença e problemas de higiene

O Departamento de Vigi-
lância Sanitária da Prefeitura 
de Indaiatuba interditou, na 
quinta-feira (9), uma fábrica 
clandestina do ramo alimen-
tício, que atuava sem licença 
e apresentava más condições 
de higiene. 

A fábrica está proibida de 
operar por dez dias, que é o 
prazo para que o proprietário 
apresente sua defesa. Ele 
está sujeito ao pagamento de 
multa. O valor ainda vai ser 
arbitrado, mas pode chegar a 
até R$ 6 mil. Não foi divulga-
do o endereço da fábrica nem 
o nome do seu proprietário.

A Vigilância Sanitária 
conta com a colaboração da 
população indaiatubana para 
que sejam feitas denúncias 
a respeito da existência de 
estabelecimentos que possam 
estar oferecendo risco à saúde 
da comunidade. (Rayane 
Lins, do programa de está-
gio).

DIVULGAÇÃO

Corredor da fábrica que foi interditada

PROGRAMA DO RUBINHO

Marcas de sangue deixadas pelo jovem

Viatura Caminho das Rosas, que atendeu a ocorrência 
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Estudantes mostram impaciência
Após dois anos em casa, 

grande parte dos estudan-
tes desacostumaram com a 
rotina em sala de aula, os 
impactos relacionados à 
ética de relacionamento e à 
convivência em grupo aca-
baram se abalando, ao ponto 
de muitos jovens perderem 
alguns referenciais. 

O aluno não consegue 
ficar muito tempo parado 

diante do quadro, acaba 
interrompendo a fala do 
professor, porque quer falar 
também. Se tem vontade 
de sair da sala, levanta-se 
e passa pela porta, sem dar 
explicações. São comporta-
mentos que mostram uma 
dificuldade dos estudantes 
com a volta da rotina das 
aulas presenciais. (RL).

R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br
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Estima-se perda de aprendizagem em 74%, o que deve 
gerar queda de renda de até R$ 40 mil por pessoa

Após dois anos de ensino remoto, alunos 
têm dificuldade com aulas presenciais

Com a pandemia do 
Coronavírus, diversas 
atividades precisaram 

ser suspensas por um bom 
período devido à necessidade 
do distanciamento social para 
o controle da transmissão do 
vírus. Com escolas e univer-
sidades não foi diferente, pois 
essas tiveram que interromper 
as suas aulas presenciais. 

Apesar das atividades es-
colares terem retornado à 
normalidade, os estudantes 
que chegam às escolas agora 
são diferentes daqueles que 
foram para casa no início da 
pandemia.

Conforme o estudo do 
Instituto Unibanco e Insper, 
os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio tiveram uma perda de 
aprendizagem estimada em 
74%. Este atraso poderá ser 
sentido ao longo das décadas 
e levar uma perda de renda 
futura dos jovens de até R$ 40 
mil por indivíduo. “A tecnolo-

gia e o ensino híbrido podem 
ser aliadas para a recuperação 
de aprendizagem. Mas, para 
isso, uma escola deve forne-
cer uma estrutura adequada, 
com computadores e conexão 
com velocidade razoável para 
aprendizagem”, sugere.

De acordo com Alice Du-
rães, de 17 anos, atualmente 
estudante do 3º ano do Ensino 
Médio na Escola Estadual 
Profª Maria Aparecida de 
Pinto Cunha, a volta às aulas 
presenciais foi desesperadora, 
pelo fato de ter perdido dois 
anos. “Precisamos recuperar 

DIVULGAÇÃO

a matéria dos outros anos para 
ter uma base. Me senti desfal-
cada e pressionada”.

Alice também conta que 
a maioria dos alunos prefere 
o presencial, porque tem 
dificuldades de focar estu-
dando em casa, mesmo com 
o auxílio dos professores e as 
plataformas de reforço e que 
a maioria, incluindo ela, não 
aprenderam nada no EAD 
(Educação à Distância). 

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

Ricardo Posso, coordenador dos alunos 
do Ensino Fundamental do Colégio Rodin

Coordenador fala de hábitos perdidos 
Ricardo Posso, coordena-

dor no Ensino Fundamental 
do Colégio Rodin de Indaia-
tuba, afirma que se percebe 
que alguns alunos acabam 
tendo um pouco mais de 
dificuldade de socialização. 
“Hábitos de estudos preci-
sam ser recriados, mas há 
coordenadores que fazem 
essa função, de sentar com 
os alunos, entender as ro-
tinas de estudos e ajudar a 
organizar ou reorganizar essa 
rotina dos alunos de forma 
presencial”.

De acordo com outros 
profissionais da educação 
ouvidos pelo Mais Expres-
são, foi justamente a falta 
de convívio social que fez 
crianças e adolescentes re-
tornarem mais inquietos às 
escolas. São alunos mais 
acanhados, com problemas 
para seguirem as regras, 
como se tivessem desapren-
dido a ficar em sala de aula. 
Mas para Ricardo, esses 
casos são isolados. “Eu não 
diria que isso é um padrão da 
pandemia”. (RL).
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Junho já chegou e com ele a preparação 
para a 28ª Festa Junina do Colégio Meta
Evento vai reunir a comunidade escolar, os pais, os estudan-
tes, os familiares, os amigos e também os convidados

Festa Junina é uma co-
memoração tradicio-
nal do mês de junho 

em várias regiões do Brasil, 
caracterizando-se como a se-
gunda maior festa brasileira, 
depois do Carnaval.

Atualmente, as Festas Ju-
ninas são comemoradas em 
praças, igrejas, em salões, 
mas seja qual for o espaço, a 
decoração típica torna esses 
ambientes especialmente 
agradáveis.

Ao longo do tempo, as 
festas juninas se transfor-
maram. Originalmente, eram 
festas pagãs, celebradas para 
homenagear deuses da natu-
reza e da fertilidade.

No século XVII, quando 
passou a ser considerada a 
segunda maior festa do Bra-
sil, incorporou característi-
cas nacionais para a come-
moração, como elementos 
do interior, comidas típicas 
e as tradições sertanejas, 

que se misturaram a danças, 
enfeites e muita alegria. 

Portanto, hoje em dia, 
as festas juninas são uma 
mistura das tradições africa-
nas, europeias e indígenas, 
se espalham por diferentes 
regiões do Brasil e, apesar 
das peculiaridades de cada 
local, guardam costumes e 
tradições que se repetem, 
seja qual for o local onde 
estão acontecendo.

As danças, comidas típi-
cas, simpatias e os enfeites 
alegram o mês de junho por 
todo País. Cada Arraial rece-
be bandeirolas de diferentes 
cores, barracas com comidas 
e bebidas típicas, além de 
diversos jogos.

Ficaram animados e na 
expectativa por uma Festa 
Junina alegre e integradora? 
Então, preparem-se, a 28ª 
Festa Junina do Colégio 
Meta se aproxima. Ela acon-
tecerá no dia 25 de junho, no 
Salão da Viber, a partir das 
13h. O público-alvo é a co-
munidade escolar, pais, es-

Para conhecer mais so-
bre as atividades desenvolvi-
das no Colégio Meta, acesse 
o portal www.colegiometa.
com ou vá visitar as unida-
des. A Unidade I está situada 
à Rua Hermínio Steffen, nº 
96, Jardim Regina, e a Uni-
dade II, à Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, nº 
1541, Itaici.

SERVIÇO

tudantes, familiares, amigos 
e convidados. Todo valor 
arrecadado com a venda dos 
convites será revertido em 
cestas básicas, as quais serão 
entregues à Fundo Social de 
Solidariedade de Indaiatuba.

Cartaz preparado para fazer a divulgação da Festa Junina do Colégio

Atrações serão retomadas após dois anos de suspensão
Depois de quase dois 

anos impedido de promover 
festas juninas presenciais, os 
responsáveis pelo Colégio 
Meta estão vibrando com os 
preparativos para o Arraiá 
Meta deste ano, que promete 
muitas atrações especiais, 

entre elas, apresentações de 
danças e quadrilhas, praça de 
alimentação com saborosos 
comidas típicas, barracas de 
brincadeiras, bingo, correio 
elegante, sorteios, show do 
estudante e cantor, Miguel 
Salles, e muito mais.

Estudantes e equipe esco-
lar estão a todo vapor desde 
meados de maio, um mix de 
expectativa, empolgação, 
engajamento e mobiliza-
ção, propício para tornar o 
ambiente escolar ainda mais 
agradável e significativo.



Parceria positiva com Mais Expressão 
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A empresa Factor Huma-
no opera com metodologia 
própria e de forma persona-
lizada para cada cliente.

“Entendemos que as pes-
soas pensam, sentem e dese-
jam de formas diferentes e 
que não existe uma fórmula 
padrão. Nossa atuação per-

A parceria da Factor Hu-
mano com o jornal Mais Ex-
pressão vem de longa data 
já. A psicóloga atua como 
cliente e amiga nessa relação 
e avalia que o resultado tem 
sido muito positivo em todos 
os sentidos.

“A Factor Humano tem 

Factor Humano simplifica a forma de 
atuação do Departamento de RH 

Há 6 anos no merca-
do empresarial de 
Indaiatuba, a Factor 

Humano permite a empresas 
de pequeno e médio portes 
contarem com consultoria 
especializada na área de 
Recursos Humanos e Gestão 
de Pessoas, o que facilita e 
simplifica a atuação do De-
partamento de RH. 

A empresa, comandada 
pela psicóloga, gestora de 
pessoas, coach, terapeuta 
neurolinguística e especia-
lista em direito trabalhista 
Joice Teixeira, tem um his-
tórico de ter feito centenas 
de pessoas passarem por 
treinamentos, cursos e for-
mações profissionais de RH, 
vendas e liderança.

Como missão, a Factor 
busca fazer a diferença na 
vida das pessoas e contribuir 
cada vez mais com o cresci-
mento pessoal e profissional, 
garantindo a seus clientes 
um diferencial com diversi-
dade de produtos, qualidade, 

credibilidade, ética e respon-
sabilidade.

“Trabalhando em empre-
sas observei as dificuldades 
que elas têm no trabalho de 
desenvolvimento de pesso-
as. Com a experiência ad-
quirida, consegui criar uma 
metodologia para cursos, 
consultoria, treinamento e 
desenvolvimento de pesso-
as. Assim então criei a Fac-
tor Humano”, conta Joice.

Serviço especializado
Com a consultoria, as 

empresas contam sema-
nalmente com a presença 
da profissional atuando em 
todos os subsistemas do De-
partamento de Recursos Hu-
manos. Além dessa consul-
toria, há também assessoria 
e formação profissional, na 
qual a empresa pode acionar 
a profissional sempre que 
tiver uma dúvida ou ação a 
ser desenvolvida relacionada 
à área.

Na formação profissio-
nal, a instituição possui 
um curso para Analista de 
RH, ministrado pela própria 
consultora Joice Teixeira, 

Empresa oferece consultoria especializada, treinamen-
tos focados e avaliações técnicas personalizadas
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br
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profissional com mais de 
20 anos de experiência na 
área, que tem como foco 
profissionais da área de RH 
ou quem gostaria de atuar 
nesse segmento. 

A sede da Factor Hu-
mano fica em Indaiatuba, 
mas a empresa atua hoje em 
diversas regiões do país e 
em Portugal. Joice Teixeira 
avalia que o trabalho remoto 
online proporcionou a pos-
sibilidade da expansão dos 
negócios e mais empresas e 
pessoas puderam se benefi-
ciar com o “Know How” da 
Factor Humano. 

“Esse sistema é todo o 
conhecimento que a empre-
sa tem na área de atuação, 
todo o conhecimento que 
eu tenho da minha área de 
trabalho, que eu aplico e que 
a Factor Humano disponibi-
liza e detém sobre recursos 
humanos e gestão de pesso-
as, uma longa jornada para 
servir de base”, explica a 
consultora.

 
*Rayane Lins integra 

o Programa de Estágio do 
Grupo Mais Expressão.

A consultora Joice Teixeira, especialista que 
comanda a Factor Humano há seis anos

ARQUIVO PESSOAL

suporte de um profissional 
da área, atuando de forma 
preventiva em todos os sen-
tidos, antecipando os even-
tos que possam impactar 
e evitando situações inde-
sejadas tanto no que tange 
aos colaboradores, como à 
organização. (RL).

Atuação é personalizada e voltada para cada cliente  
sonalizada traz melhores 
resultados a todos os en-
volvidos no processo direta 
ou indiretamente”, comenta 
Joice Teixeira.

A profissional também 
conta que o maior benefício 
em contratar uma consul-
toria especializada é ter o 

orgulho de fazer parte dessa 
empresa como parceira e 
também como cliente. En-
tendemos que estar presente 
nas ações de marketing e 
publicidade da empresa são 
essencial para o crescimento 
dos nossos negócios”, finali-
za Joice. (RL).
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Emocional pode afetar 
também a saúde física 

Estresse constante é o principal causador do problema

Como liberar emoções malresolvidas

Todos os dias a mente 
e o corpo passam por 
diversas emoções que 

impactam diretamente na 
qualidade da saúde do orga-
nismo. Seja alegria, tristeza, 
medo. As emoções podem se 
manifestar através de dores, 
desconforto e tensões.

Segundo a naturopata, 
Amanda Forcioni, quando 
olhamos para as linguagens 
que são usadas para falar 
das reações emocionais, nor-
malmente, há uma sensação 
física associada a elas, como 

Naturopata ajuda a identificar situações de estresse, dá 
dicas para combater e propõe tratamento especializado

um caroço na garganta, bor-
boletas no estômago, falta 
de ar, peso do mundo nos 
ombros, entre outros. “Isso 
não é mera coincidência. São 
reações viscerais do corpo”.

Mas, afinal, como as emo-
ções impactam o físico? 

As emoções sentidas no 
dia a dia têm a capacidade 
de prejudicar e de curar não 
apenas a saúde mental, mas 
também a física. 

A expressão positiva tem 
sido repetidamente associada 
à melhor saúde e sobrevivên-
cia, enquanto as emoções ne-
gativas repercutem em ado-
ecimentos cardiovasculares, 

A pressão no trabalho, 
responsabilidades familia-
res e problemas financei-
ros são preocupações que 
rodeiam o dia a dia das 
pessoas, causando estresse 
e este é considerado o prin-
cipal causador das doenças 
emocionais.

Segundo Amanda, uma 
situação de tensão ou risco 
produz no organismo uma 
série de reações. Com isso 
o corpo libera adrenalina, 
aumenta a glicose e concen-
tra energia nos músculos e 
órgãos vitais, como cérebro 
e coração, o que acaba afe-
tando todo o organismo.

“A respiração se acelera 
para oxigenar os pulmões, a 
frequência cardíaca aumen-
ta e a pupila dilata. Tudo 
isso para que possamos re-
agir rapidamente”, explica.  
As reações são imediatas e 
duradoras.

“Embora seja um pro-
cesso natural, a defesa cons-
tante do organismo pode 
ocasionar problemas. Isso 
significa que as angústias 
produzidas diariamente 

Encontre uma atividade 
física diária que você goste

Perceba, não se trata de 
fazer exercício. Cuidar do 
corpo é importante, mas a 
intenção aqui é ser feliz, 
através do olhar para o 
corpo. Portanto, tem que 
ser alguma atividade que 
amamos fazer.

Massagens terapêuticas 
são uma das formas mais 
efetivas de se liberar emo-
ções guardadas. Quando 
alguém trabalha nos nódu-
los do pescoço, onde guar-
damos estresse e raiva por 

DIVULGAÇÃO 

pelo fim do prazo para en-
tregar um trabalho, os pro-
blemas de relacionamento 
em casa ou o trânsito que 
não fluem acabam tendo 
impacto na saúde”, enfatiza. 

“Nesses casos, mais do 

que tratar o sintoma, é pre-
ciso buscar a causa’, orien-
ta. Mas nem sempre isto é 
fácil ou é entendido como 
fácil pelos pacientes, que 
precisam de orientação. 
(DK).

tanto tempo, as emoções 
começam a vir à tona, por 
isso é comum ver clientes 
chorando nas mesas dos 
massagistas. 

É importante somente 
lembrar que os profissio-
nais de terapias corporais 
não são psicoterapeutas, 
portanto são tidos como 
agentes auxiliares para li-
berar as emoções e iniciar o 
processo de cura, individual 
de cada um, que podem ne-
cessitar em outro momento 
de ajuda de outros profissio-
nais. (DK).

Estresse permanente pode complicar a saúde, pois os órgãos adoecem

A naturopata Aman-
da Forcioni explica que 
a naturopatia pode tratar 
os desequilíbrios do corpo 
através de técnicas que irão 
restaurar a harmonia do or-
ganismo buscando a causa 
e melhorando as desordens 
psíquicas, como angústia, 
depressão e medo, que mui-
tas vezes se transformam em 
queixas físicas.

Naturopatia ajuda a buscar reequilíbrio
“Na prática, as emoções 

têm reflexo principalmente 
em cinco órgãos: coração, 
fígado, rins, estômago e pul-
mão, que por sua vez estão 
relacionados com elementos 
da natureza”, disse Amanda. 
“Cada órgão corresponde a 
uma emoção e o desequi-
líbrio dessa emoção pode 
afetar o funcionamento do 
órgão”, enfatiza. (DK).

doenças autoimunes, câncer, 
doenças infecciosas etc. 

“Os chineses acreditam, 
por exemplo, que a gastrite é 
ocasionada por um desequi-
líbrio do elemento madeira, 
que está relacionado com o 
fígado e teria ligação com 
emoções como agressivida-
de e irritação. O excesso do 
elemento no organismo teria 
repercussões no estômago”.

Além disso, ela enfatiza 
que emoções como estresse, 
tristeza, decepção e frus-
tração podem se converter 
em enxaquecas, gastrites, 
doenças de pele. “É o que se 
chamam de somatização”.

Preocupações constantes causam desequilíbrios emocionais
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DD Max vai marcar 
presença no ‘Frutos’
Empresa atua há 35 anos em Indaiatuba e também em 
toda a Região Metropolitana de Campinas
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tivemos várias formações 
societárias, mas atualmente 
sou o único proprietário e 
administrador. Também 
pude contar com grande 
apoio da família”, afirmou 
o empresário.

Para Rugieri, participar 
do evento “Frutos de In-
daiá” é sempre uma satisfa-
ção. A empresa vem sendo 
escolhida como destaque do 
evento há mais de dez anos. 

“O ‘Frutos’ é um evento 
importante na cidade e reú-

BÁRBARA GARCIA
@ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r 

Evento estimular a economia local
O “Troféu Frutos de In-

daiá” existe desde 2005, 
completando 17 anos neste 
ano, e já se tornou um evento 
consolidado da programação 
de Indaiatuba. 

O diretor geral do Grupo 
Mais Expressão, Alan de 
Santi, explica que criou a 
premiação com o objetivo 
de enaltecer os melhores 
profissionais e empresas da 
cidade e desta forma incen-

tivar o desenvolvimento da 
economia local. 

Uma curiosidade é que 
o design do troféu foi de-
senvolvido por uma artista 
visual também indaiatubana, 
conhecida como Memê. O 
símbolo remete à folha de 
uma palmeira, que na língua 
Tupi-Guarani, significa “In-
daiá”. (BG).

DIVULGAÇÃO

A DD Max, empresa 
especializada em 
dedetização e con-

trole de pragas, com sede 
em Indaiatuba, mas que 
atende toda a Região Me-
tropolitana de Campinas, 
tem 35 anos de história e 
foi iniciada pelo empresário 
Rubens Rugieri, hoje seu 
único proprietário.

“Ao longo desses anos, 

ne todos os anos, desde sua 
primeira edição, as melho-
res empresas e profissionais 
autônomos da cidade. En-
tendo que existe um reco-
nhecimento da sociedade 
indaiatubana em relação 
à DD Max, além de ter a 
oportunidade de divulgar 
ainda mais o nosso trabalho, 
não apenas na festa, mas 
também em outras mídias 
do Grupo, como o jornal 
impresso, a revista e o site”, 
afirmou ele. 

Fachada da sede da empresa DD Max

Proteção contra pragas atende leque variado de casos
Dentre os serviços dis-

poníveis na DD Max, está a 
proteção contra artrópodes, 
como aranhas, escorpiões e 
cupins; e o controle de inse-
tos, como pernilongos, bara-
tas, traças, pulgas, formigas 
e pernilongos. A empresa re-
aliza o controle de roedores, 
como ratos de telhado, ratos 
de esgoto e camundongos. 

A sanitarização dos am-
bientes e a dedetização con-

tra pragas é essencial para a 
sobrevivência do ser huma-
no, não só pela necessidade 
do afastamento da transmis-
são direta de doenças, como 
também para impedir que 
tais pragas destruam plan-
tações de alimentos ou até 
mesmo cheguem a causar 
danos materiais sérios.

A empresa trabalha tam-
bém com o Controle Integra-
do de Vetores e Pragas, que 

reúne técnicas variadas que 
incorporam medidas preven-
tivas e corretivas. 

Para um controle efetivo 
desses vetores e pragas, é 
necessário o pleno conhe-
cimento da biologia, dos 
hábitos e dos problemas que 
estas pragas podem causar 
aos seres vivos e ao meio 
ambiente, bem como as 
melhores técnicas de manejo 
ambiental.(BG).
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Campeonato Varzeano ‘Láercio Milani’ 
entra na sua 2ª rodada neste domingo

A espera acabou: o 33º 
Campeonato Varze-
ano “Láercio José 

Milani” teve início no do-
mingo (12) com 11 jogos 
disputados simultaneamente 
e entra na sua segunda sema-
na de confrontos neste final 
de semana, no domingo (19), 
a partir das 9h.

Neste ano, a competi-
ção conta com 24 equipes, 
que foram distribuídas em 
4 grupos que jogam entre 
si, classificando os quatro 
melhores de cada grupo 
para a segunda fase, que é 
eliminatória. 

Os jogos dessa segunda 
rodada acontecem nos cam-
pos do Vale Verde, CET 1, 
Oliveira Camargo, Paulista-
no, Osan, Cruzeiro, Jardim 
Brasil e São Conrado.

No grupo A, os times 
Unidos da Cecap, Vitória 
Régia FC, Tupã FC, Atlé-

tico Aquarius FC, CRB e 
Real Lottus FC. No B, Time 
Família FC, Terceiro Tempo 
F&C, AF FC, Flamenguinho 
FC, FC Alagoano, FC River 
Indaiá. Grupo C, União Ser-
tão Morumbi FC, Paulista 
FC, Clube Atlético MDS, 
Nova Indaiá FC, Galo FC e 
A Grande Família FC. Já no 
grupo D, Unidos da 13 FC, 
West Ham, América FC, 
Fluminense FC, Interna-
cional FC e EC Unidos do 
Rêmulo Zoppi.

O evento é organizado 
pela Liga Regional Des-
portiva Indaiatubana, sob 
a presidência de Rogério 
Negrão de Matos Pontara, 
e desde 2019 também é 
conhecido como Série A3. 
O campeonato é realizado 
em homenagem ao goleiro 
nascido em Indaiatuba La-
ércio Milani, que jogou no 
EC Primavera, Palmeiras e 
Santos, entre outras equipes, 
sendo bicampeão mundial 
com o Santos em 1962/1963.

Competição tem 24 equipes distribuídas em quatro gru-
pos, classificando-se os quatro melhores de cada
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

A cerimônia de abertura 
do campeonato de 2022 
aconteceu na terça-feira 
(14), no Prédio da Liga, e 
contou com a presença do 
secretário de Esportes de 
Indaiatuba, Marcos Antônio 
de Moraes, o Marquinhos, 
e o prefeito Nilson Gaspar 
(MDB). De acordo com 
o presidente da Liga, há 
mais dois campeonatos em 
andamento, a Cup 45 e a 
Série A2.

Segundo Rogério Ne-
grão, por ser um dos torneios 
mais populares da Liga, 
onde participam equipes 
que estão iniciando as dis-
putas de campeonato, as 
expectativas são as melhores 
possíveis.

A premiação será com-
posta por medalhas e troféus 
para o campeão e vice e ca-
tegorias como artilheiro do 
campeonato e defesa menos 
vazada, sendo representado 
pelo goleiro que mais atuou.



A técnica Duda Amaral
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Evento apresentará time do Primavera

Time feminino já tem estreia definida para o Campeonato Paulista da categoria sub-15

O Primavera anun-
ciou nesta terça-fei-
ra (14), por meio de 

sua assessoria de comuni-
cação, que irá realizar, na 
próxima terça-feira (21), 
um evento destinado a apre-
sentar para os veículos de 
imprensa e os patrocinado-
res oficiais do clube o elen-
co escolhido para disputar a 
Copa Paulista. 

O clube ainda não divul-
gou detalhes em relação aos 
jogadores, mas é provável 
que o elenco usado durante 
a Série A-2 do Paulistão 
seja usado como base para 
os jogos do torneio de mata, 

Equipe disputará a Copa Paulista, mas o foco já é para 2023 com a divisão de acesso do Paulista

Enquanto o time masculi-
no se prepara para o começo 
da Copa Paulista, a equipe 
feminina do Primavera tam-
bém está se organizando 
para disputar o Campeonato 
Paulista Sub-15, na cidade 
de Santana de Parnaíba. Esta 
será a primeira competição 
que uma equipe feminina 
do Fantasma irá participar 
desde o começo do projeto.

O primeiro jogo está mar-
cado para o dia 26 de junho, 
domingo, contra o Institu-
to Estrela, de Guarulhos. 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Além do Instituto, o Fan-
tasma enfrenta pelo Grupo 
1 a Ferroviária, equipe de 
grande tradição no cenário 
feminino, tendo conquista-
do no futebol profissional 
títulos como a Libertadores 
da América, Copa do Brasil, 
Campeonato Brasileiro e 
Campeonato Paulista. Em 
cada grupo os times irão 
se enfrentar duas vezes na 
competição, com mandos 
alternados, porém todas as 
partidas acontecem na cida-
de de Santana de Parnaíba. 

mata. Em diversas entre-
vistas, o diretor-executivo 
de futebol do clube, Luiz 
Carlos Cavalheiro, disse 
que deve aproveitar muitos 
dos atletas jovens, comple-
mentando o elenco com 
peças mais experientes. 
O técnico Wilson Júnior, 
mantido para a competição, 
também deve participar da 
coletiva de imprensa. 

O planejamento, no en-
tanto, já é feito mirando 
o futuro, mais especifi-
camente 2023, quando o 
clube joga pelo segundo 
ano seguido a divisão de 
acesso do Paulista e en-
frenta clubes tradicionais 
e em ascensão do Estado, 
como Ponte Preta, Taubaté, 

Comercial, Novorizontino, 
São Caetano e XV de Pira-
cicaba. 

O clube estreia na Copa 

Vamos relembrar uma das formações do time do EC Primavera 
de 1956, em partida amistosa em Indaiatuba contra o Olaria FC do 
Rio de Janeiro. Destaque para o presidente do clube naquele ano, 
João Giaquinto, assim como o técnico Tuia (Walter Gadia), um 
dos maiores jogadores do clube em sua era amadora.

Memórias do E.C. Primavera

Jogadores irão vestir esses mantos sagrados 
do Primavera durante a Copa Paulista

O projeto feminino no 
Primavera tem na linha de 
frente a técnica Duda Ama-
ral. Em contato com o Mais 
Expressão, a treinadora 
disse que o objetivo inicial 
no torneio será transformar 
a equipe em um time. "Antes 
do primeiro lugar, o objeti-
vo principal é formar uma 
equipe, mostrar que uma 
pode contar com a outra, 
trazer união para todas elas", 
comentou. A profissional 
ainda frisou que espera sair 
do campeonato com o time 
mais fortalecido e bem fisi-
camente.   

Ainda assim, o sonho de 
chegar até os lugares mais 
altos do pódio se mantém, 
mesmo com o pé no chão. 
"Estamos confiantes, claro 
que vamos manter o pé no 
chão, a equipe está se conhe-
cendo agora, mas a vontade 
é de chegar até os primeiros 
lugares".

O trabalho mental é um 
dos pontos que será trabalho 
durante o torneio. "Sempre 
passamos para as meninas 
que a diferença acontece no 
campo. O que manda muito 
é a cabeça, estar bem pre-

Paulista dia 3 de julho, do-
mingo, às 15h, em Indaia-
tuba. Será no Gigante da 
Vila, nos gramados do Ítalo 

Mário Limongi que o clube 
começará a disputa por uma 
vaga na Série D ou Copa do 
Brasil de 2023. 

SANDRO RODRIGUES/ ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA

XXXX

parada e focada. Dentro do 
campo vamos precisar ser 
melhor do que as nossas ad-
versárias. A motivação vem 
a partir de tudo isso tam-
bém", disse Duda Amaral.      

De acordo com a técnica, 
a ideia é formar times para 
o sub-15, 17 e o time adul-
to, apostando no trabalho a 
longo prazo. “O projeto do 
Primavera é maravilhoso e 

o trabalho é a longo prazo”, 
comentou. 

Contando com 9 times 
no total, a competição se-
gue após a primeira fase em 
sistema de mata, mata. As 
quatro melhores campanhas 
disputarão a semifinal, jo-
gando o 1º contra o 4º e o 
2º contra o 3º, para definir 
os dois grandes finalistas da 
competição. (LM).
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Signo de Libra
Renovação de aspectos 
ligado ao trabalho, à 

maneira como organiza sua men-
te, seu ambiente, e o que precisa 
desenvolver para obter um resul-
tado efetivo nas atividades que 
desenvolve. O desenvolvimento 
de uma visão objetiva das coisas 
depende do quanto se tem domí-
nio sobre algo. Momento para 
adquirir habilidade que permitirá 
agir de forma objetiva.

Signo de Escorpião
Ter uma postura diplo-
mática será necessária 

durante algumas semanas. Se 
não tem essa tendência deverá 
desenvolvê-la para lidar com as 
relações e os diálogos, principal-
mente com estranhos, que pare-
cem querer sair do controle. Dis-
cussões por motivos ideológicos 
ou totalmente emotivos tendem 
a ocorrer. Chame a racionalidade 
para si.

Signo de Sagitário
Sócio ou parceiro con-
jugal trazem visões ou 

entendimentos espiritualizados e 
importantes para esse momento, 
e também permite organizar, unir 
aspectos e compreensões que es-
tavam separados. Semana mais 
leve, onde novos conhecimentos 
podem chegar de forma imprevi-
sível. Já pensou em fazer um cur-
so de metafísica (tarot, astrologia, 
cabala, runas etc)?

Signo de Capricórnio
Desde a semana passada, 
vem vivendo momento 

de baixa energética: tenha cuidado 
com friagens e excessos. Evite 
desgastes. Beba bastante água e 
se alimente com proteínas de boa 
qualidade. Alguns projetos podem 
ser encerrados, outros nascem. 
Esse período é o de lançar planos 
para o futuro, tendo como base 
tudo o que foi vivido antes.

Signo de Aquário
Continuam as induções 
de confronto com sua 

mente reativa. Enfrentará e verá 
com clareza aquilo que amarra 
sua racionalidade. Traumas do 
passado, medos ocultos, conti-
nuam sendo expostos para que 
ocorra libertação da mente. Po-
dem ocorrer algumas dificulda-
des com irmãos e documentos. 
Ler nesse momento será muito 
importante.

Signo de Peixes
Momento de resgate de 
valores pessoais deixa-

dos para trás, há muitos anos. 
Valores como honra, bravura, co-
ragem para enfrentar e prudência 
para equilibrar as qualidades estão 
vindo à tona e devem ser usados. 
Resgate e use-os. Falar sem pensar 
pode ser desastroso, por ora. 

Projeto vai estimular a 
exibição de filmes

O projeto Ponto MIS 
é uma iniciativa do 
governo estadual em 

parceria com diversas pre-
feituras.  Tem o objetivo de 
exibir filmes para estimular a 
circulação de obras audiovi-
suais, a formação de público 
e o aprimoramento cultural. 
O projeto é realizado nos 
Museus da Imagem e do 
Som (MIS), por isso o nome.

Em Indaiatuba, o projeto 
teve início no fim de maio 
deste ano, e o Casarão Pau 
Preto foi o local escolhido. 
As sessões são abertas e 
gratuitas e, para cada exibi-
ção, são disponibilizados 50 
ingressos, os quais podem 
ser retirados na entrada pelo 
menos uma hora antes de o 
filme começar. 

Ponto MIS oferece 
50 ingressos por 
sessão e será rea-
lizado todo mês na 
sede do Casarão 
do Pau Preto

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

HORÓSCOPO

De 17 a 23 de Junho de 2022

Signo de Áries
Continuam as induções 
de conquistar e alcançar 

metas traçadas. Algumas amiza-
des podem trazer expectativas ou 
oportunidades inesperadas. Evite 
agir de forma agressiva, nem se 
deixe levar pelas emoções, prin-
cipalmente se houver uma certeza 
cega. Há riscos de criar dificul-
dades. Sua mente pode expandir 
bastante nesse momento, apro-
veite.

Signo de Touro
Esta semana pode exigir 
uma reorganização de 

seus ideais. De repente pode sen-
tir um desejo de alterar o modo 
como vem organizando sua vida. 
Estará tão criativo e usará isso 
para controlar algumas situações. 
Sua saúde está em boa fase, em-
bora instável. Nesse período pode 
iniciar novos relacionamentos 
afetivo-sexuais.

Signo de Gêmeos
Essa semana ainda en-
frentará certas facetas de 

seus instintos, principalmente de 
elementos que vieram do exterior 
para compor sua forma de ver a 
vida (posicionamentos alheios, 
opiniões aceitas que não te dizem 
respeitos etc) e pode ser libertador 
ao querer se livrar destes aspectos. 
Sua mente inicia um processo de 
crescimento além dos limites. 
Aproveite.

Signo de Câncer
Não é um bom momento 
para gastos. É recomen-

dado planejamento das ativida-
des. Estará com mais facilidade a 
desfazer mal-entendidos. No tra-
balho pode passar por uma fase 
de dificuldades para expressar o 
que precisa ou as atitudes tendem 
a não serem objetivas. Fase reco-
mendada a não exagerar nos atos.

Signo de Leão
Amizades podem surgir 
através de suas ativida-

des profissionais. Será exigido 
organização, linguagem clara, 
sem dubiedade, objetividade no 
trabalho. Dentro de casa, ou em 
sua família há um movimento 
de reforma ocorrendo. Pode vir 
a decorar, mudar, ou fazer uma 
viagem para longe de casa. Ex-
pansão em sua filosofia de vida.

Signo de Virgem
Continua a fase aben-
çoada envolvendo am-

pliação de sua filosofia de vida, 
conhecimentos metafísicos, apoio 
espiritual pode ocorrer nesse perí-
odo, mas por outro lado, também 
de problemas na vida profissional. 
Se o nativo for do tipo orgulhoso 
pode ficar preso em ações nada pro-
dutivas e confusas. Subserviência é 
um tipo de orgulho às avessas. Use 
a prudência como principal virtude.

Interessados em aprender música de graça podem
se inscrever para o 3º Encontro Musical Indaiatuba

Interessados em estudar 
música podem se inscrever 
para as oficinas gratuitas do 3º 
Encontro Musical de Indaia-
tuba, que será realizado de 20 
a 23 de julho. As inscrições 
já estão abertas e vão até 10 
de julho.

O encontro foi idealizado 
pela Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, em parceria com 
a Secretaria de Cultura de In-
daiatuba. O projeto contempla 
300 vagas gratuitas, divididas 
em 13 oficinas de diferentes 
instrumentos, incluindo prá-
ticas orquestrais. Além disso, 
haverá programação cultural 

mações pessoais solicitadas, 
um vídeo tocando uma peça 
musical ou trecho, de livre 
escolhido. Mais informações 
podem ser encontradas pelo 
telefone (19) 99937 2410 
ou e-mail produção.osin-
daiatuba@gmail.com. Entre 
os professores, estão nomes 
respeitados no meio da música 
erudita no Brasil e exterior, 
como: Adonhiran Reis, Ana 
Paula Freire, André e Cláu-
dio Micheletti, Davi Graton, 
Fernando Dissenha, Gabriel 
Marin, Ilia Laporev, Luiz 
Afonso Montanha e Rogério 
Wolf. (Bárbara Garcia).

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

Todo mês, o Ponto MIS 
disponibilizará oficinas e 
palestras sobre temas re-
lacionados a cinema, foto-
grafia e gestão cultural. As 
atividades serão realizadas 
presencialmente e online. 
Outra possibilidade são os 
bate-papos virtuais, que 
também serão programados. 

O programa oferecerá 
ainda o acompanhamento da 
execução de curtas-metra-
gens em diversas etapas da 
produção. Os profissionais 
do audiovisual terão acesso 
a cursos gratuitos de capa-
citação. 

Para Tânia Castanho, 
secretária da Cultura de 
Indaiatuba, o projeto está 
apenas começando. “Tere-
mos muitas novidades. O 

O Casarão Pau Preto

SERVIÇO
CONFIRA OS FILMES DESTE 

MÊS

Dia do Cinema Brasileiro – 
23/06 – 19h – “Cidade de 

Deus”
Mostra: Desenho dos Anos 

90 – 25/06 – 15h – “Alladin”
Mostra: Também sou Hype 

– 30/06 – “Psicose”
Fonte: Prefeitura

principal propósito é incen-
tivar os talentos que temos 
aqui na cidade. Vale a pena 
acompanhar o que vem por 
aí”, afirma. 

O projeto Ponto MIS 
já está em 100 municípios 
do Estado, considerando 
interior, litoral e regiões 
metropolitanas.

aberta à comunidade. A di-
reção artística é do maestro 
Paulo de Paula.     Do total de 
vagas, metade delas é desti-
nada a artistas que residem na 
cidade, o restante fica aberto 
para músicos de outras loca-
lidades. Estão contemplados 
os instrumentos musicais, 
como violino, viola, violon-
celo, contrabaixo, trompete, 
clarinete e flauta transversal. 

Para participar, é preciso 
realizar uma inscrição pré-
via, através do site: www.
orquestradeindaiatuba.org.
br/EMIN.php . O candidato 
deverá enviar, além das infor-
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SARA SOUZA

Universitária faz estreia como escritora 
com o livro ‘O mistério de Springer Hall’
Romance é o primeiro de uma trilogia; publicação será 
levada ao conhecimento do público no Polo Shopping

em Celina. O segundo dará 
destaque para o detetive 
Thimoteé. “Já tenho o pri-
meiro capítulo escrito, mas 
ainda estou em processo de 
criação”, conta. 

Despertar 
Atualmente Sara cursa o 

primeiro ano da Graduação 
em Letras na universida-
de Estácio em modalida-
de “flex”: parte presencial 
e parte online. Porém, ao 
contrário da maioria dos es-
critores, nem sempre ela se 
interessou por Língua Portu-
guesa e Redação. “Durante 
o Ensino Médio eu gostava 
de matemática e geografia”, 
conta. 

Foi durante os meses 
mais críticos da pandemia 
do coronavírus que Sara 
ganhou gosto pela leitura. 
Por se interessar muito por 
mitologia, começou a ler 
a saga “Percy Jackson”, se 
apaixonou e depois disso 
nunca mais parou de ler. Du-
rante o estudo de inglês foi 

Assinatura foge ao preconceito
O livro “O mistério de 

Springer Hall – A Herdeira” 
não será assinado por Sara 
Souza. A autora escolheu o 
pseudônimo “Silver”, cujo 
significado é “prata” em inglês, 
para assinar. Mas seus motivos 
são mais práticos: “A editora 
me deu a opção de escolher um 
pseudônimo e eu queria que 

fosse próximo da realidade. 
Pelo fato de o sobrenome do 
meu pai ser Silva, considerei 
adequado”, explica. 

O principal motivo para 
a autora escolher um pseu-
dônimo foi o preconceito de 
alguns leitores com escritoras 
brasileiras e o receio de uma 
reação por isso. (BG).

que ela descobriu também 
sua habilidade e admiração 
por essa língua e cultura. 

Incentivo 
Outra vivência crucial 

que a estimulou a escrever 
foi o incentivo de seu marido 
Maurício Passos. “Um dia 
estávamos assistindo a uma 
série da Netflix chamada 
‘Jane, a Virgem’, na qual 
a protagonista é escritora. 
Meu marido me olhou e 
disse: Sara, você gosta tanto 
de ler, por que não escreve 
um livro também?”

Outra pessoa que incen-
tivou o desenvolvimento de 
Sara como escritora foi sua 
melhor amiga Laiane Nunes. 
“Ela sempre confiou na mi-
nha capacidade e se tornou 
minha leitora beta (leitor 
beta é aquele responsável 
pela crítica do texto antes de 
o autor enviá-lo à editora)”. 

Laiane consegue separar 
bem o carinho pelo trabalho 
técnico da crítica literária 
mais severa. 

Sara Souza tem apenas 
23 anos e já está lan-
çando seu primeiro li-

vro de ficção: “O mistério de 
Springer Hall – A Herdeira”, 
pela editora Viseu. Trata-se 
de um romance de mistério 
sobre a trajetória da protago-
nista Celina na jornada para 
descobrir a verdadeira causa 
da morte de seu pai. Nessa 
empreitada, a heroína conta 
com a ajuda do amigo Louis 
e do detetive Thimoteé. 

O livro está sendo pro-
duzido por meio de uma 
parceria entre a autora e a 
editora Viseu. O lançamento 
está programado para ocor-
rer na Feira do Livro do Polo 
Shopping, em Indaiatuba, 
ainda sem data definida, por 
questões operacionais do 
shopping. 

Mas Sara já adianta que 
pretende fazer uma trilogia. 
O primeiro, que será lançado 
no Polo Shopping, é focado 

A capa do livro acima do poster com imagens dos 
personagens, criado por artista visual



Torneio de Futebol do Colégio Meta com o 
Fundamental II e Ensino Médio na Arena 77
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O escritor e editor-chefe do Mais Expressão, Eloy 
de Oliveira, lançou o livro “A menina do casarão 
branco” na sexta (10) na Biblioteca Municipal de 
Salto. A obra reúne crônicas que têm como plano 
de fundo os dois últimos anos de pandemia, mas 
que foram escritas com humor e sarcasmo. Na 
foto, estão o escritor e alguns dos funcionários do 
Mais Expressão que foram prestigiar o lançamento. 
O livro está à venda na Amazon, Americanas, 
Submarino e outros marketplaces.

Sub 8 do Centro de Treinamento do Cruzeiro, Campeão 
Regional. Parabéns!

Na foto obra Vale Laranjeiras. 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.

Fátima com sua linda Iaiá Maria, com Daniela da Bicho 
Amigo, em consulta na clínica.

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!

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Mr. Roof

Colégio Meta



Uma linda comemoração na família kato, pelos 90 anos 
do Sr. Fumio Kato, toda família e nós aqui do Mais 
Expressão desejamos muitas felicidades e saúde sempre!

A23A23SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2022

A Casa do Construtor um dos nossos mais novos clientes,  recebeu esta semana um carinho aqui do Mais Expressão,  
para agradecer a parceria e a confiança em nosso trabalho. Na foto a equipe da loja!

Nosso cliente e amigo Christian da Fausttino Barber, fez 
aniversário no dia 15 de junho e recebeu um carinho do 
Mais Expressão,  um delicioso Bolo da Madre. Parabéns 
e muitas felicidades Christian!

Esta semana foi de entrevistas dos nossos parceiros Gaião da Shop Piscinas e da Patrícia Antunes da Decor 
Colors Indaiatuba ,com o Arquiteto Hipólito Oliveira, sobre a parceria na Revista de Construção, mais um sucesso 
do Grupo Mais Expressão, as entrevistas foram feitas na Criare Indaiatuba dos nossos parceiros Rhafael e Larissa. 
Agradecemos à todos pela parceria!!

Na sexta-feira dia 10 de junho inaugurou a loja Green Indaiatuba, uma loja linda com roupas do RN ao 14. O Slogan 
da loja já diz tudo “Se déssemos mais asas ao nossos sonhos o mundo seria mais Green” A proprietária recebeu 
amigos, clientes e a imprensa com muito carinho. Parabéns Danielli e muito sucesso!

O Colégio Rodin se preocupa sempre em trazer aulas 
diferenciais para nossos alunos, uma delas é o xadrez. O 
xadrez no ambiente escolar estimula o raciocínio lógico-
matemático, aumenta a concentração de nossos alunos e 
ajuda a desenvolver a paciência em um mundo que tudo 
acontece muito rápido!
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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.
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 
hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha planejada, 
dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com 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. 
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, 
integrada à cozinha, área gourmet, banheiro social, área de serviço e garagem coberta. Possui infraestrutura 
para ar-condicionado e aquecimento solar.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar com pé 
direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina 
aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, 
lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som 
Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas 
com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, 
sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, 
churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui 
piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 
1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, lavabo, 
varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada 
com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa 
térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet 
e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 8 carros sendo 4 
cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
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
                                                                                                                                                                                                       
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.  
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 carro 
até R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m² 
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                  
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor da 
venda sob consulta.      
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m². 
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 
americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e quintal 
com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varanda, 
banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
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, cozi-
nha, 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. 
JD. BELA VISTA – R$1.800,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 4 carros 
e quintal. 
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 8217 - Casa Jardim Paulista - 2 dorm, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.500 + IPTU 
+ Cond

7 Ref site 32392- Casa Jardim Morada do Sol - 2 dorm, 2 
banheiros, 1 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
397.000,00

8 ref site 30612 - Casa Jardim Morada do Sol- 2 dorm , banhei-
ro, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 300.000,00

4 ref site 9952 - Apartamento Jardim Pedroso - 3 dorm, sala, 
banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 1.800 + Cond + 
IPTU

5 ref site 32132 - Apartamento Jardim Sevilha - 3 dorm, coz, 2 
banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 4753 - Casa Jardim Regina - 3 dorm ,1 suíte, sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$ 3.500 + IPTU

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

11 ref site 32390 - Apartamento no Jardim Alice - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro, suíte, área de serviço e garagem - R$ 
280.000,00

12 ref site 32140 - Apartamento Parque São Lourenço - 2 
dorm, coz, sala, banheiro, área serviço e garagem - R$ 
370.000,00

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

1 ref site 6671- Casa Jardim América- 3 dorm , sala, coz, 2 ba-
nheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem R$ 3.500,00 + IPTU
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CA10211 - AT.300m² - AC. 213m² - CASA TERREA COM 
EXCELENTE ACABAMENTO EM CONDOMÍNIO ALTO 
PADRÃO - JARDIM DONA MARIA JOSE- casa térrea 
sendo 03 suítes - 01 máster com área para closet, sala 
dois ambientes com pé direito duplo, cozinha planejada e 
mobiliado com ilha (cooktop), lavabo, área gourmet com 
churrasqueira e cooktop, piscina com cascata, ducha, área 
de serviço com entrada independente, jardim. Acabamento 
alto padrão com ambientes amplos, jardim com paisagismo, 
entrada de serviço, preparação para boiler / aquecimento 
solar e climatização além de um condomínio fechado com 
completa infraestrutura de lazer e portaria 24h a poucos 
metros do pq. Ecológico. R$ 1.790.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA10213 - AT 300 m² - AC. 175 m² - CASA NOVA TÉRREA 
EM CONDOMINIO - JD. LAGUNA -  3 dormitórios sendo 1 
suíte,  sala com pé direito alto, cozinha americana com for-
mo elétrico, cooktop a gás, exaustor/coifa,  despensa, es-
critório, área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 
banheiro externo, depósito, piscina 2 vagas de garagem 
cobertas. Suíte, cozinha, área de serviço, área gourmet e 
banheiros com móveis planejados. Área de lazer do con-
domínio: área gourmet, churrasqueira, fitness, jardim, qua-
dra poliesportiva, salão de festa, portaria 24 horas. Ven-
da: R$ 1.065.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 
224016 – TEL: (11)  98512-9291

AP05400 - WINDS - AU 103 m² - Excelente apartamento 
com vista para o parque ecológico novo com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todos com armários e ar condicionado (marca 
Fujitsu), roupeiro, lavabo, sala ampla 02 ambientes com ar 
condicionado, varanda gourmet, cozinha planejada com cook-
top,  lavanderia planejada, aquecedor à gás, garagem para 02 
autos tamanho G. Condomínio com área de lazer completa!!!R$ 
915.000,00. CORRETORA SONIA – CRECI: 244869 – TEL 
(19) 98989-9575.

AP05549 - APARTAMENTO A VENDA - EDIFICIO MAROC - 
PAU PRETO - INDAIATUBA/SP - AU. 69 m² - 02 Dormitórios 
(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 Ginástica, 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.

CA100214 - AT. 272m² - AC153m² - CASA TÉRREA COM 
ACABAMENTO SUPERIOR EM CONDOMÍNIO FECHADO 
- RESIDENCIAL JARDIM MANTOVA - imóvel térreo com 
opção de compra mobiliado sendo sendo 03 suítes, lavabo, 
sala com pé direito duplo 02 ambientes sendo planejada na 
área de TV, escritório, cozinha planejada, área gourmet com 
pia e churrasqueira (espaço para piscina), quintal amplo, 
garagem 04 autos sendo 02 cobertos. Acabamento superior 
com ambientes preparados para climatização e aqueci-
mento solar, condomínio com segurança 24h e área verde 
preservado ao seu redor. Infraestrutura do condomínio con-
tém:  salão de festas, piscina adulto e infantil, área gourmet, 
espaço fitness, Playground. R$ 930.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA10207 -  CASA RESIDENCIAL TÉRREA - JARDIM NOVA 
VENEZA - 02 dormitórios sendo 01 suíte,  sala com pé direito 
de 4,60 m  integrada com cozinha, 01 WC social, lavanderia, 
garagem para 02 veículos e quintal. Casa com pé direito de 
3 m, banheiros com box, porcelanato na casa toda : interno 
o polido e externo o anti derrapante. Com forro de gesso  e 
iluminação em led, preparação para ar condicionado. Fino 
acabamento. R$ 430.000,00. CORRETORA YURICO – 
CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

ria, quarto de despejo com possibilidade de converter 
para dormitório e 01 WC com chuveiro.  EXCELENTE 
LOCALIZAÇÇÃO -  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 ECOLÓGICO - 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 in-
tegrada com móveis planejados e cooktop , wc social 
com acabamento de primeira linha, área de serviço 
coberta, área gourmet com pia e churrasqueira, ar 
condicionado nos quartos e sala, 02 vagas de ga-
ragem sendo 01 coberta, área de lazer com quadra 
poliesportiva, 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 gara-
gem para 4 autos com portão eletrônico. Excelente 
localização, próximo a supermercados, escola, far-
mácia e muito fácil acesso ao centro da cidade. R$ 
550.000,00. CORRETORA SONIA – CRECI: 244869 
– TEL: (19) 98989-9575

CA10188 - AT.107m² - AC.69m² - JD. ALDROVAN-
DI - INDAIATUBA - casa térrea, sendo 03 dormitó-
rios - 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 cidade, acabamento superior e próximo a comér-
cios 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 ter-
reno em condomínio fechado. Portaria 24 hs. R$ 
338.000,00. CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – 
TEL: (19) 99815-6906.

TE06649 - JARDIM LAGUNA - AT. 300 m² - LOCALI-
ZAÇAO PRIVLEGIADA HÁ 8 MINUTOS DO CENTRO 
DA CIDADE - ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: 
Área Gourmet; Churrasqueira; Fitness; Jardim; Porta-
ria; Quadra Poliesportiva; Salão de Festa. Segurança 
e Portaria 24 horas - VENDA R$ 380.000,00. CORRE-
TORA CÍNTIA – CRECI 129578 – TEL: (19) 99875-
0114

CA10199 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA -  JAR-
DIM RECANTO DO VALLE - AT 166 m² - AC 107 
m² - 02 dormitórios com planejados,  sala, copa 
cozinha com planejados,  01 WC social,  02 vagas 
de garagem cobertas. Amplo quintal com lavande-

VENDAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAULISTÂNIA

Senhores Condôminos,

Na qualidade de síndico do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAU-
LISTÂNIA, convoco todos os Senhores a participar de ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no próximo dia 29 de 
JUNHO de 2022, no salão de festas do condomínio, situado a Rua 
Voluntário João dos Santos, 919 – Indaiatuba/SP, às 18:00 horas em 
primeira convocação e às 18:30 horas em segunda convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) APRECIAR E VOTAR AS CONTAS DE OUTUBRO DE 2021 A 
MAIO DE 2022;
2) ELEIÇÃO SÍNDICO E SUBSINDICO, COM FIXAÇÃO DE SUA 
REMUNERAÇÃO;
3) ELEIÇÃO CONSELHO CONSULTIVO/FISCAL, EFETIVO E 
SUPLENTE e
4) ANALISAR E VOTAR O ORÇAMENTO DE DESPESAS PARA 
2022/2023, INCLUSIVE COM A CRIAÇÃO DE TAXA EXTRAOR-
DINÁRIA PARA CUSTEIO DA PINTURA PARCIAL DO PRÉDIO.

É lícito ao condômino, fazer-se representar nas assembleias, por 
procurador com poderes específicos, condômino ou não, desde que 
não seja o próprio síndico ou subsíndico, devendo a representação 
ser feita através de mandato público ou particular com firma reco-
nhecida.

INDAIATUBA/SP., 14 DE JUNHO DE 2022.

WALDIR APARECIDO RODRIGUES JUNIOR
SÍNDICO
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Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Vene-
za, 3 dms., fino aca-
bamento, aceita-se 
financiamento. Cleyton 
Seguro Imóveis: (11) 
97416-4744 (WhatsA-
pp). R$ 700 mil. 
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC so-
cial, cômodos grande, 
lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e uma 
vaga coberta e está no 
valor de 270 mil 19-
99762-7708
Vende-se casa no 
Jardim Monte Carlo: 
em Indaiatuba. Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha no estilo 
americano, WC social, 
lavanderia coberta, 
grande quintal, vagas 
para dois carros, terre-
no de 150 metros qua-
drados 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, ga-
ragem para 2 carros 
coberta com portão 
eletrônico, documenta-
ção ok e está no valor 
de 350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já Lo-
cado por: R$4 mil Pré-
dio residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 4 
imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m².Ótimo 
local. Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, 
edícula no fundo com 3 
cômodos e 1 banheiro, 
terreno de 250m² área 
construída 201m² Va-
lor R$ 330 mil (negó-
cio com uma grande 
oportunidade) Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550

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

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis :  com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground, incluso cond. 
+ IPTU +água.Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Alugo kitnet Colibris:  
com 01 dormitório por 
R$895,00/mês. Con-
tato (19) 9 9822-9687.
Alugo kitnet Campo 
Bonito: com 01 dormi-
tório por R$1.000,00/
mês. Contato (19) 9 
9822-9687.
Alugo apartamento 
parque São Louren-
ço:  com 02 dormitó-
rios por R$1.600,00/
mês. Contato (19) 9 
9822-9687.

 
S A L A  L O C A Ç Ã O 
DEFINITIVA Edifício 
Ambassador: Aluguel 
R$ 800,00 / Condo-
mínio + IPTU + CPFL 
R$540,00 CELINAI-
DE GARCIA - CRECI 
214763-F
Salão centro: venda 
já  está  alugado a/t 
360 _a/c440 mezanino  
informações  zap 19 
989764356 obs temos 
vários.

 
Vende-se área para 
loteamento entre Mon-
te Mor e Capivari, são 
6 alqueires e está no 
valor de 900 mil. Con-
tato (19) 99762-7708.
Vende-se sítio na ci-
dade de Tapiraí-sp: 
com 18 mil metros 
quadrados, a margem 
da rodovia, com casa, 
luz e água da Sabesp. 
Troca se por proprie-
dade em Indaiatuba. 
Tratar com Jéssica15 
998323935
Pilar do Sul-:1.000m² 
encostado na pista 
– com poço – ape-
nas:  R$65.000,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bom-
ba – luz, a 12km do 
centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaia-
tuba 19.9.9762-7997 

 
Condomínio Horizon-
town: Vendo terreno 

 
Apartamento reserva 
Vista Verde:12.º se-
gundo andar, 3 dorm. 
(1 suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. (13) 
99712-3768
Vende ou troco - Apar-
tamento em São Paulo 
no 11º andar, sendo 
1 suíte, sala, cozinha 
com moveis planeja-
do, lavanderia, por-
celanato, condomínio 
com piscina, quadra 
de futebol, playground. 
Localizadono bairro 
santa cantarina e vila 
mascote, com ótima 
localização comercial 
próximo ao metro. 
Valor R$ 300.000,00 
aceito proposta, para 
mais informações tra-
tar com Sergio (11) 
94914-5586 
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bos-
que: proximo à aveni-
da Conceição, 1 dorm. 
com ar codicionado,ar-
mários na cozinha e 
banheiro, elevador, 
vaga de garagem. R$ 
260.000,00. Direto 
com proprietário, fone 
(19) 99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: 
proximo ao chafariz, 
em edificio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varan-
da envidraçada, saca-
da, armários planeja-
dos, ar condicionado, 2 
garagens cobertas. R$ 
860.000,00 direto com 
proprietário. FONE:19 
- 99715-7511
Vendo apartamento 
no Rio de Janeiro: 
bairro de Laranjei-
ras, tranquilo e in-
devassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Con-
tato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé do  
Pq Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. Dir. 
c/ prop. F. 99268-4672
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 

Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG. Casas 
construidas no mes-
mo lote AT 197m2, de 
frente pra Rua princi-
pal,centro da cidade. 
Casa 1 :com AC 100m2 
com 3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
550.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
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 embuti-
dos. Ar-condicionados. 
Cozinha planejada, 
área goumert coberta, 
garagem idem. Prox. 
Col. Objetivo. Valor 
R$ 640.000,00. Maio-
res informações (19) 
99604-2052 c/ Gilson 
T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 wc 
garagem e quintal em 
lote de 180m² apenas: 
R$175.000,00 contato: 
19.9.9762-7997 corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m², sendo 02 dor-
mitór ios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc , la-
vanderia com grande 
área de terreno livre 
na frente com entra-
da para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo 
ao boulevar em lote 
de 180m² sendo 04 
cômodos na frente 
com garagem e 02 
cômodos nos fundos. 
Apenas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol rua 81: 
04 cômodos + salão 
comercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 x 
R$1.700,00 fixas- con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e 
wc nos fundos + salão 
comercial na frente em 
lote de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!
J a r d i m  V e n e z a : 
casa com 02 dormi-
tórios à venda por R$ 

395.000,00 ou locação 
por R$ 2.300,00. Con-
tato (19) 9 8922-9687
Vendo casa: casa 
com 03 dormitórios em 
Indaiatuba à venda por 
R$300.000,00. Conta-
to (19) 98922-9687.
Vendo casa: casa 
c o m  0 2  d o r m i t ó -
r ios  à  venda  por 
R$295.000,00. Con-
tato (19) 98922-9687.
Vendo casa: casa 
com 04 dormitórios em 
Indaiatuba à venda por 
R$400.000,00. Conta-
to (19) 98922-9687.

 
Alugo Casa condo-
mínio Park real: com 
3 dorm. sendo 2 suítes 
todas com armários 
planejados e ar con-
dicionado, sala 2 am-
bientes cozinha e ba-
nheiros com armários 
planejados, direto com 
o proprietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo Casa condô-
mino Paraty: com 3 
dorm. sendo 1 suíte 
com armário planeja-
do e ar condicionado, 
churrasqueira, aqueci-
mento sola direto com 
proprietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo casa no Cos-
ta e Silva: 03 dormi. 
Sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro. Contato 19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Casa Locação Jd Pau 
Preto: AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, sala 
de estar, sala de jan-
tar, escritório, cozinha, 
despensa, lavanderia, 
área para churrasquei-
ra coberta e WC, 2 
canis, 4 vagas. Valor 
locação R$ 3.500,00 
+ IPTU 19 98346-2299
Alugo casa Jd Cali-
fórnia:  com 02 dormi-
tórios por R$1.700,00/
mês. Contato (19) 9 
9822-9687.
Alugo casa Cidade 
Jardim: sobrado com 
03 dormitórios por 
R$2.100,00/mês. Con-
tato (19) 9 9822-9687.
Alugo casa Jd Tropi-
cal: com 03 dormitó-
rios por R$2.150,00/
mês. Contato (19) 9 
9822-9687.

com 450m², aceita 
permuta contato (13) 
99712-3768
Vende-se  terreno de 
300 m2: localizado no 
Condomínio London 
Park. Excelente topo-
grafia, Sol da manhã, 
Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Qua-
dra de tênis, poliespor-
tiva, Academia, 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 transfiro a 
dívida liberação para 
construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topogra-
fia. Doc ok c/ escri-
tura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 
3875-2860

 
Ford ranger xlt cd 
4x2 flex: 2016/2017. 
$125.990,00. Com 
85.000KM. Ar-condi-
cionado, direção elé-
trica, alarme, vidros 
e travas elétricas, air-
bag, multimídia original 
com câmera de ré e 
controle no volante, pi-
loto automático, rodas 
de liga leve, banco do 
motorista com ajuste 
de altura, retroviso-
res elétricos e com 
rebatimento, contro-
le de tração, isofix, 
freios abs, sensor de 
estacionamento, san-
to antônio e estribo, 
protetor de caçamba, 
farola auxiliar e manual 
e chave reserva. Lu-
ciano Tadeu veículos. 
(19) 97419-1918
Strada adventure 
special: fabricação 
argentina, foi fabricada 
somente 100 unidades 
completa. Ar-condicio-
nado, direção elétrica, 
motor 2.0 turbinado, 
aspirado, 4x4 auto-
mática e mecânica, 
vidros e retrovisores 
elétricos, painel digital, 

som (tv, gps, internet, 
caça radar, dvd e cd), 
teto solar, vidro tra-
seiro manual, capota 
marítima, dois stepes 
e caçamba carpetada. 
Motor chevolet. Ano 
2018. Francisco (19) 
98850-5463

 
Vende-se 4 rodas ori-
ginais: 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 masculi-
na, 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: Me-
dida 195 - 55 -15 meia 
vida original Bridstone 
valor R$ 400,00 reais 
contato: 3816-8112
Carlos Eduardo cor-
retor:  62989 cresci 
texto acho seu imóvel  
comercial para loca-
ção  ou compra e mais 
venda terrenos casas 
apartamentos  é finan-
ciamento  pela caixa 
019 989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem aranha, 
mais informaçoes pelo 
whats 19 99191-2917
Jogo de sofá semi-
novo: com 2,5 retrátil 
cor bege seminovo e 
cadeira de balanço cor 
café valor R$ 900,00 
reais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo: Jogo de jantar 
de madeira antiga com 
espelho grande no ar-
mario, e mesa com 6 

cadeiras almofadada e 
tampa de vidro, otimo 
preço preciso desocu-
par o espaço Contato:  
19 996978484

 
Oportunidade para 
Moça e Rapaz: acima 
de 18 anos trabalho 
em casa manual ou 
home office, salario R$ 
1.800,00. Liberação de 
FGTS. Contato (11) 
98249-6899
Oportunidade: Em-
préstimo no cartão ou 
boleto, aumento seu 
score, liberação de 
FGTS, limpo seu nome 
do SPC e Serasa  bai-
xamos todas as divi-
das  (11) 98249-6899
Ofereço-me: Manicu-
re+ pedicure 40,00 bo-
tox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me :  Para 
fazer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como moto-
rista particular com o 
seu carro, saiu a noite 
bebeu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informa-
ções: (19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e ido-
sos, e baba contato 
(19) 98976-3352 Fa-
tima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ate-
liê contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para tra-
balho como: Pedreiro, 
encanador, jardina-
gem, eletricista, forma-
do pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte 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 ati-
vo. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos de qua-
lidade/laboratório. 
D i s p o n i b i l i d a d e 
para terceiro turno.

ANALISTA PCP – 
Experiência na fun-
ção. Conhecimento 
em processo pro-
dutivo, gerencia-
mento e controle 
de produção. De-
sejável ensino su-
perior. 

ASSISTENTE DE 
ATENDIMENTO – Ex-
periência com aten-
dimento ao público e 
rotinas administrati-
vas. Disponibilidade 
de horário (fins de 
semana). Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Disponibili-
dade de horário.

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

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO - Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. Ter 

condução própria.

ESTOQUISTA – Co-
nhecimento em es-
toque. Ter CNH B. 
Residir em Indaia-
tuba.

MANUTENÇÃO PRE-
DIAL – Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. 

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino mé-
dio completo. Expe-
riência em Operar 
máquinas conven-
cionais (Fresa, fura-
deira, retífica). Resi-

dir em Indaiatuba.

OPERADOR DE 
MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usina-
gem. Conhecimen-
tos em Metrolo-
gia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

R EC E P C I O N I STA 
– Ensino médio 
completo. Expe-
riência na fun-
ção. 

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. DURVAL GALDI-
NO ALVES com 85 
anos, viúvo (a) de 
ÁUREA DE SOUZA 
ALVES, sendo filho 
de MANOEL RAFAEL 
ALVES e ANA RUFI-
NA DE JESUS. Dei-
xou os filhos: CLE-
ONICE, ESTELA, 
GILSO e GERSON 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 12/05/2022, e 
sepultado (a) no Ce-
mit. Primavera I em 
Guarulhos-SP aos 
13/05/2022.

2. MARIA MANUEL 
DE ARAUJO com 
90 anos, viúvo (a). 
Deixou os filhos: 
IRINEU, NAIR, DIR-
CEU, IRCEU, IVAN-
DIR, VANIR, NADIR, 
ROSA, DEVANIR, 
LEONICE, LEONIL-
DE, ANA e DEVAN-
CIR (FAL). Falecido 
(a) em: 19/05/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mit. Mun. de Sinop 
em Mato Grosso aos 
20/05/2022.

3. NELSON DUAR-
TE CAMARGO com 

72 anos , Casado (a) 
com ODILA  QUITA-
GAVA CAMARGO sen-
do filho(a) de PEDRO 
DUARTE CAMARGO 
e NAIR ZACHARIAS 
CAMARGO. deixa 
filho(s): SANDRA , 
ADRIANA, MARCUS 
(Maiores), Falecido 
em: 08/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/06/2022.

4. ADOALDO LIMA 
LUZ com 80 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTO-
NIETA SANTOS LUZ 
sendo filho(a) de AL-
VARO DE LIMA LUZ 
e EURIPEDES ADELI-
NA LUZ. deixa filho(s): 
LAERCIO, CELINE, 
ROSANGELA ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
08/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/06/2022.
 
5. MARIA MACIEL 
SOARES com 84 
anos , Era Viúvo(a) de 
ANTONIO SOARES 
SOBRINHO sendo 
filho(a) de  e MARIA 

FERREIRA DA SILVA. 
deixa filho(s): MARIA 
APARECIDA, LENI, 
RILDO, ANTONIO, 
CLAUDIO, BETANIA, 
AMAURI E BIANCA 
(MAIORES) LUCIA 
(FAL), Falecido em: 
08/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/06/2022. 

6. MANOEL SILVA 
PESSOA com 41 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ELIEZER 
FERREIRA PESSOA 
e MARIA APARECIDA 
SILVA PESSOA. NÃO 
DEIXA FILHOS ., Fale-
cido em: 08/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/06/2022. 

7. ANTONIO KRAI-
TLOW com 80 anos , 
Casado (a) com LU-
CIA MING KRAITLOW 
sendo filho(a) de NA-
RICO KRAITLOW 
e LEONILDA SCA-
CHETTI. deixa filho(s): 
ELIZABETE, ANA LU-
CIA (MAIORES), Fa-
lecido em: 10/06/2022, 

e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
10/06/2022.

8. GENTIL GASPAR 
com 87 anos , Casa-
do (a) com NOEMIA 
B E R N A R D I N E T T I 
GASPAR sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
GASPAR JUNIOR e 
LUCINDA DOS SAN-
TOS GASPAR. deixa 
filho(s): GIOVANI,JO-
CELINE,JOCIANE. 
(MAIORES), Falecido 
em: 11/06/2022, e se-
pultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/06/2022. 

9. JOSE DE CARVA-
LHO com 95 anos , 
Era Viúvo(a) de AN-
TONIA JORCELINA 
DE CARVALHO sendo 
filho(a) de GALDINO 
DE CARVALHO e MA-
RIA CAROLINA DE 
JESUS. deixa filho(s): 
ANA, GERALDO, TE-
REZA, APARECIDA, 
DELCIDIO, IVANI-
RA, JOSE ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
11/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 

DOS INDAIAS aos 
11/06/2022. 

10. FRANCISCO RAI-
MUNDO DE SOUZA 
com 55 anos , Casado 
(a) com FRANCISCA 
PEIXOTO MOREIRA 
DE SOUZA sendo fi-
lho(a) de RAIMUNDO 
CICERO ALEXAN-
DRE e MARIA HOR-
TELINA DE JESUS. 
deixa filho(s): JEFER-
SON, JEAN, FELIPE 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 11/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/06/2022. 

11. OTILIA RI-
PABELLO ANTO-
NIOLLI com 91 anos 
, Era Viúvo(a) de AN-
TONIO ANTONIOLLI 
sendo filho(a) de AL-
BERTO RIPABELLO e 
MARIA BERTONI. dei-
xa filho(s): ORLANDO 
66, ANTONIO e MA-
RIA ( Falecidos ) , Fa-
lecido em: 11/06/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
12/06/2022.

12. JOÃO DOS SAN-
TOS com 85 anos , Ca-
sado (a) com GERUSA 
PEREIRA DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de 
IGN e BENICIA DOS 
SANTOS. deixa fi-
lho(s): LUIS CARLOS, 
MARIA LUIZA, CELIA 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 11/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
12/06/2022.

13. LUIZ ANTONIO 
DE ULHÔA CINTRA 
com 81 anos , Casado 
(a) com VERA HELE-
NA STEFFEN ULHOA 
CINTRA sendo filho(a) 
de LUIZ DE ULHÔA 
CINTRA e MARIA DO 
CARMO DE ULHÔA 
CINTRA. deixa filho(s): 
LUIZ ,FERNANDA ( 
MAIORES ), Faleci-
do em: 12/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 13/06/2022.

14. MUSTAPHA KHA-
LIL ABDUL GHANI 
com 83 anos , Casa-
do (a) com ELZA DA 
SILVA KHALIL sendo 

filho(a) de KHALIL 
MUSTHAPHA e HA-
MOUIYEH GEHA. 
deixa filho(s): HA-
MOUIYEH, HUDA, 
KHALIL, AHMAD 
(MAIORES), Faleci-
do em: 12/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/06/2022.

15. MERCEDES BO-
NACHELA BETHIOL 
com 87 anos , Era 
Viúvo(a) de SALVA-
DOR BETHIOL sen-
do filho(a) de JESUS 
BONACHELA e TE-
REZA MESSIAS. dei-
xa filho(s): CLAUDE-
MIR , WANDERLEY 
(MAIORES),  PAULO 
(FAL), Falecido em: 
12/06/2022,e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/06/2022.

16. MARIA APARECI-
DA ALVES MARTINS 
com 70 anos , Casa-
do (a) com LAERCIO 
MARTINS sendo fi-
lho(a) de JOSE AN-
TONIO ALVES e AN-
TONIA LEITE ALVES. 

deixa filho(s): MARIA 
, DANIELA. ( MAIO-
RES), Falecido em: 
12/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/06/2022.

17. SHIRLEY RAM-
PIM com 83 anos 
, Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de 
ANTONIO RAM-
PIM FILHO e DO-
LORES MUNHOZ. 
NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
13/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
14/06/2022.

18. PHYLOMENA 
DELBONI MELE-
CARDI com 99 anos 
, Era Viúvo(a) de AL-
BERTO MELECAR-
DI sendo filho(a) de 
EVARISTO DELBO-
NI PRIMO e ESTER-
LINA PIRIA. deixa 
filho(s): CATARINA 
( MAIOR ), Faleci-
do em: 14/06/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
14/06/2022.
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