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29º Passo de Arte 
de dança traz 3 mil 
bailarinos à cidade

A tradicional competição 
de dança chega à 29ª edição 
trazendo 135 escolas de 
nove Estados brasileiros, 
além do Paraguai e da Ar-
gentina. A programação do 
evento também conta com 
workshops, cursos e uma 
feira fashion voltada para o 
universo da moda.

Editorial
No texto “Visão cor-

reta”, este jornal elogia 
a ação da Câmara de 
Indaiatuba em garantir 
acessibilidade ao espaço.
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Preço da gasolina cai em Indaiatuba

Operação do 
Deic contra 
pedofilia 
prende suspeito

A partir  da próxima 
semana, o Grupo Mais 
Expressão dá início a um 
ciclo de entrevistas com 
os prefeitos da região de 
cobertura do jornal.  A 
ideia é trazer os planos 
dos gestores e abrir um 
canal de dialógo para com 
a população. O primeiro 
entrevistado será Maurício 
Baroni (MDB), de Elias 
Fausto. 

Mais Expressão 
inicia entrevistas 
com prefeitos

Saiba como 
diferenciar os 
sintomas da 
Covid e da gripe

Primavera vai 
estrear amanhã 
em casa na
Copa Paulista

Cidade ganha 
polo da 
Universidade 
Anhebi Morumbi

MP questiona 
propostas para 
o Plano Diretor

Grupo especializado na 
temática ambiental questi-
nou a expansão do perími-
tro urbano e a localização 
proposta para a criação 
de uma zona de moradias 
destinadas às habitações 
populares. Prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) disse que 
está em contato com o Mi-
nistério Público e irá escutar 
recomendaçãoes feitas pelo 
grupo. 

Seis meses após reformas, Câmara 
reabre com mais acessibilidade

A reabertura acontece 
hoje, sexta-feira, em uma 
sessão soloene e traz um 
plenário mais acessível e 
com algumas modificações 
estruturais importantes, 
como a inclusão de cadei-
ras especiais para obesos 
e melhorias nas formas de 

Medida sancionada pelo 
governo federal foi acatada 
pelo governador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB), re-
duzinho o ICMS de 25% para 
18%. Na cidade já foi possível 
sentir a diferença nas bombas. 
Os consumidores passaram 

a pagar R$ 6,19 pelo litro da 
gasolina em média, contra 
R$ 6,89. Medida, no entanto, 
compromete a arrecadação dos 
Estados. De acordo com o go-
vernador, há a estimativa que 
o Estado deixe de arrecadar R$ 
4,4 bilhões

acesso ao espaço, para trazer 
mais conforto e segurança 
aos cidadãos. Durante a ses-
são também será realizada a 
entrega dos prêmios hono-
ríficos de Cidadão Indaia-
tubano e também Cidadão 
Benemérito ‘Dr. Caio da 
Costa Sampaio.

Troféu Frutos de Indaiá 2022

Família responsável pelo Laboratório Edna Jaguaribe 
tem presença confirmada no Frutos de Indaiá
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Na Ucrânia, o duplo ‘direito de errar’

A Câmara de Vereadores de Indaiatuba entrega hoje (sexta-feira, 1º) para uso da população um 
prédio totalmente reformulado do ponto de vista da acessibilidade. É o fim de um período demorado de 
obras, que vem desde o dia 25 de janeiro deste ano, mas que significa muito como resultado efetivo em 
defesa das pessoas que mais precisam.

Só para se ter uma ideia da importância desta reforma, o prédio do Legislativo foi construído em 
1983 e de lá para cá nunca passou por reparos tão amplos. Mais do que adequar instalações, o presi-
dente da Casa, Pepo Lepinsk (MDB), se preocupou em garantir acomodações agradáveis, práticas e 
funcionais para quem se dispõe a acompanhar os trabalhos. 

O plenário recebeu uma plataforma elevatória para cadeirantes e os banheiros foram todos rea-
dequados com a mesma finalidade. A partir de agora haverá assentos especiais destinados a obesos e 
uma área exclusiva para cadeirantes. A revitalização do plenário faz parte do projeto de readequação 
e acessibilidade de todo o prédio da Câmara, que continua.

O presidente age com correção, pois facilitar o acesso a uma Casa de Leis, onde se discute e se 
define os destinos do município é uma obrigação de todos os homens públicos. Afinal, a sociedade só 
será justa quando reduzir as diferenças e tratar a todos os desiguais de maneira a compensar cada 
deficiência ou problema que vierem a apresentar por sua condição natural ou ainda adquirida.

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que inclui idosos, obesos, convalescentes, pes-
soas que se submeteram a alguma cirurgia ou que fazem tratamento debilitante, são responsáveis por 
parte significativa da economia e, devido às características de sua situação, precisam da presença de 
um acompanhante ou de um cuidador, que também representam consumidores.

O Censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já detectou que pesso-
as que declararam ter ao menos um tipo de deficiência correspondem a 23,9% da população brasileira 
hoje. Se somarmos a este número os acompanhantes ou ajudantes destas pessoas com necessidades 
especiais, o total cresce para cerca de 70% da população. Se somarmos os idosos, chegaremos a 63% 
da população.

Leonardo Trevisan é professor de economia e relações internacionais na ESPM. Mestre em História Econômica, doutor 
em Ciência Política e pós-doutor em Economia do Trabalho. 

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

Condomínio clube: tudo o que você precisa saber
Sobretudo com a globalização e expansão das metrópoles, muitas pessoas começaram a trocar a correria do 

dia a dia pela tranquilidade de uma cidade menor. Diante disso, as construtoras começaram a investir em uma 
nova modalidade de empreendimento. Oferecendo a paz e o conforto que remetem ao campo e interior, sem abdi-
car da infraestrutura oferecida pelas capitais e grandes cidades. Assim, surgiu o conceito de condomínio clube.

O condomínio clube conta com uma diversidade de serviços de lazer e bem-estar concentrados no interior 
de sua estrutura, proporcionado a seus moradores uma série de atividades sem precisar sair de casa. Apresenta 
amplas áreas comuns para seus moradores, com ambientes atrativos para todos os públicos.

Visto que sua estrutura conta com diversas opções oferecidas, também são popularmente conhecidos como 
“pequenas cidades”. Portanto, quem valoriza esse tipo de estrutura geralmente é quem procura por opções de 
lazer e recreação “dentro de casa”. Ou seja, pessoas em busca de qualidade de vida.

A maior vantagem em morar em condomínio clube é ter tudo em um único lugar, 
sem precisar se deslocar para fora do empreendimento. Em vista disso, o morador tem 
maior otimização de seu tempo, podendo se dedicar às demais atividades de seu dia.

Não só podemos afirmar que os condomínios clubes são construídos em localiza-
ções privilegiadas, como também são estruturados por construtoras confiáveis com 
planejamentos estratégicos. Morar com infraestrutura de alto padrão mudará seu 
estilo de vida e ainda, valorizará muito seu imóvel. Em resumo, além do morador 
escolher uma opção de moradia com inúmeros benefícios, contará também com um 
patrimônio rentável.

Erros de avaliação parecem ser as únicas certezas na guerra da Ucrânia. E para os dois lados. A 
Rússia imaginou que seria uma “operação” rápida e indolor invadir o vizinho e que, portanto, bastariam 
tropas formadas por conscritos inexperientes para alcançar objetivos “bem amplos”. O ocidente reagiu 
imaginando que o “bolso” resolveria a questão também rapidamente e que “duras” sanções, financeiras 
e econômicas, fariam as tropas russas voltarem urgente para casa. A realidade se incumbiu de exibir o 
tamanho do engano. 

O complicado é que os erros de avaliação parecem que continuam. A reunião do G7, grupo das sete 
economias mais ricas do mundo, deste domingo na Alemanha, sugeriu novas sanções que permanecem 
longe da realidade. A proposta apresentada pelo presidente Biden, por exemplo, 
é a de banir a Rússia do comércio internacional de ouro. Motivo: Moscou é um 
player importante nesse negócio, vende algo em torno de US$ 15 bilhões/ano e é 
o terceiro maior produtor do mundo. 

Na visão americana essa punição atingiria duramente a economia russa. Po-
rém, ouro é “reserva de valor” e, em momento de ciclo recessivo, não faltarão 
compradores para esse metal. A possibilidade de que o preço do ouro suba ainda 
mais é alta. Ou seja, a Rússia repetirá o que já aconteceu com o petróleo: acu-
mulará ainda mais reservas em moeda forte com a venda desse ‘commodity’. 

Na quarta edição da his-
tória do Mais Expressão, 
quando ainda se chamava 
Expressão Popular, o jor-
nal trouxe como um dos 
seus principais destaques 
o cadastramento para mo-
radias populares, que foi 
realizado em 2002.

De acordo com a repor-
tagem, cerca de 500 pessoas 
faziam o cadastramento por 
dia para garantirem a casa 
própria naquela época em 
Indaiatuba.

O residencial lançando 
ficou conhecido como os 
“Prédios dos Cocais” e eles 
foram construídos em área 
dos jardins São Conrado e 
Morumbi. 

A reportagem ainda cita 
que 640 apartamentos deveriam ser construídos em 4 projetos 
com 160 apartamentos cada. À época, a prestação girava em 
torno de R$ 110, cerca de 55% do salário mínimo de então.  

FESTA - Avisa que as 
comemorações julinas es-
tão só começando! No sá-
bado, dia 2, acontece a 1ª 
Festa das Comunidades 
Irmãs, Santo Antônio, São 
Pedro e São Paulo, Madre 
Paulina, São José e São 
Francisco, na Comunidade 
São Pedro e São Paulo, na 
cidade de Salto. A festa co-
meça tem início às 18 horas 
e contará com quermesse, 
comidas típicas, brincadei-
ras, leilão, show de prêmio. 
Participe.

A espera acabou, finalmente o volume 2 que encerrará 
a temporada do fenômeno da Netflix Strangers Things 
está disponível. A continuação estreou hoje, dia 1° de ju-
lho, às 4h. 

A trama começa após seis meses da Batalha de Star-
court, que trouxe terror e destruição para Hawkins. En-
frentando as consequências do embate, Mike, Will, Lucas 
e Dustin, Onze e Max estão separados pela primeira vez 
e passar pelos desafios do ensino médio não é uma das 
coisas mais fáceis de se fazer para eles e para ninguém. 

Neste momento de maior vulnerabilidade, Vecna sur-
ge, trazendo um mistério que, se resolvido, pode final-
mente acabar com os horrores do Mundo Invertido.

STRANGER THINGS VOLUME 2

CINEMA - Os aman-
tes dos filmes da Marvel 
têm presença garantida no 
cinema, a partir do dia 6 de 
julho, com a pré-estreia do 
filme “Thor: Amor e Tro-
vão”. Neste filme encontra-
mos Thor em uma jornada 
em busca pela paz interior. 
Mas sua aposentadoria é 
interrompida por um assas-
sino galáctico conhecido 
como Gorr, o Carniceiro 
dos Deuses, que busca a 
extinção dos deuses.

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI
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Ministério Público questiona propostas 
apresentadas para alterar Plano Diretor
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Para promotor, a intenção da Prefeitura precisa ser 
mais discutida e requer mais atenção do cidadão

A discussão do Plano 
Diretor de Indaiatuba 
ainda segue gerando 

divergências. Em entrevista 
ao Mais Expressão, o pro-
motor do Ministério Público 
Rodrigo Sanches Garcia, 
representante do Grupo de 
Atuação Especial de Defesa 
do Meio Ambiente (Gaema), 
comentou que, apesar da 
revisão estar sendo bem con-
duzida, diversas alterações 
deveriam ser repensadas. 
O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) disse que ouve todas 
as ponderações (veja texto 
ao lado).

Dois pontos específicos 
são citados pelo promotor 
com mais afinco. O primeiro 
é a mudança que trata da ex-
pansão do perímetro urbano. 
Segundo ele, as alterações 
de 2006 e 2010 já expandi-
ram bastante o perímetro e 
até hoje existem grandes va-
zios urbanos. “Para que criar 

áreas de expansão, se eu ain-
da tenho áreas desocupadas 
dentro do perímetro urbano 
atual? Há uma série de va-
zios urbanos, é importante 
identificar quanto que esse 
vazio representa em termo 
de capacidade construtiva 
para o município”, afirmou.  

O outro ponto citado pelo 
promotor Rodrigo Garcia se 
dá pela localização proposta 
para a criação de uma nova 
Zona Especial de Interesse 
Social (Zeis). As Zeis são 
importantes porque garan-
tem que naquele local sejam 
criadas habitações popu-
lares. No projeto do Plano 
Diretor, uma das Zeis será 
criada ao lado do Campo 
Bonito, fazendo com que 
essa população de baixa 
renda fique cada vez mais 
afastada do seu local de 
trabalho. “Senti falta desses 
estudos para justificar a cria-
ção das Zeis nesses locais, 
as justificativas não batem 
com os estudos”, disse o 
promotor. 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Com a verticalização, se aprovada, os prédios serão mais comuns nas margens da cidade 

Prefeito afirma que vai ouvir todas as colocações 
Em entrevista ao Gente 

de Expressão esta semana, 
o prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) disse que está rees-
truturando partes do Plano 
Diretor a partir das suges-
tões feitas pelo Grupo de 
Atuação Especial de Defesa 
do Meio Ambiente (Gae-
ma), do Ministério Público. 
“Estamos conversando com 
o grupo para que eles nos 
orientem”. De acordo com 
o mandatário, a Prefeitura 
estuda a possibilidade de 
criação de novas Zonas de 
Interesse Econômico Social 
(Zeis).

Em relação à criação de 
uma Zeis ao lado do bairro 
Campo Bonito, Gaspar de-
fendeu o local. “A região do 
Campo Bonito está pronta, 
tem escola, posto de saú-
de. Vamos construir uma 
Unidade de Pronto-Atendi-
mento, complexo esportivo. 
Esta recomendação para 
fazer Zeis em outras regiões 

Modelo de cidade
Essas discussões contidas 

na revisão do Plano Diretor 
são chave para definir o 
modelo de cidade e o tipo 
de ocupação para os pró-
ximos dez anos. Segundo 
o promotor, uma ocupação 
mais concisa da cidade ajuda 
também a evitar custos para 
o poder público. “Quando 
você faz áreas isoladas, 
existe um custo. O ideal é 

que a cidade cresça a partir 
já da sua área ocupada e da 
sua infraestrutura interna”, 
comentou o promotor. Ou-
tra questão levantada por 
ele é a verticalização. Com 
os vazios urbanos, não se 
justificaria, segundo ele, que 
a cidade investisse para a 
verticalização agora. 

Em geral, as discussões 
da revisão do Plano Diretor 
perpassam também o embate 
entre as pretensões públicas 
e privadas contidas no mu-
nicípio. É preciso, segundo 
o promotor Rodrigo Garcia, 

um meio termo. “O Plano 
Diretor precisa atender ao 
mercado, é claro, porque 
ele ajuda a cidade crescer, 
mas você precisa olhar o 
interesse do empreendedor 
a partir do interesse públi-
co”, ao que completa: “O 
proprietário querer que a 
sua área vire área urbana ou 
de expansão é legítimo, mas 
o poder público não pode 
aceitar isso sem que haja 
um estudo comprovando a 
necessidade, as expansões 
precisam atender ao interes-
se público”, finalizou.

também vamos atender”, 
comentou, afirmando que 
vai criar espaços destinados 
a loteamento para população 
de baixa renda. “Não é hora 
de expansão urbana para 
outras regiões que não tem 
estrutura. Vamos fazer onde 
já tem e com possibilidade 
de estar mais próximos da 
região central”

De acordo com a Prefei-
tura de Indaiatuba, o Plano 
Diretor prevê uma perspec-
tiva mínima de dez anos 
de crescimento, com isso, 
não se pode conceber o 
desenvolvimento urbano 
unicamente com a utiliza-
ção dos vazios urbanos. 
Essa utilização, segundo o 
Executivo municipal, depen-
de de uma série de fatores 
alheios à vontade do poder 
público. “Quando somadas 
as áreas urbanas constantes 
na proposta e as áreas rurais, 
vê-se que houve diminuição 
do perímetro urbano”. A 

verticalização entra nesse 
aspecto, segundo ele.

Em relação à construção 
da Zona Especial de Inte-
resse Social (Zeis) de forma 
mais afastada do centro do 
município, a Prefeitura disse 
que o bairro Campo Bonito 
integrou a primeira Zeis 
criada no município e, para 
isso, recebeu infraestrutura 
tanto viária quanto de equi-
pamentos. Portanto, a região 
possuiria características que 
propiciam a implantação 
de novos programas habi-
tacionais. Com isso, ainda 
segundo a administração 
municipal, serão criadas Zo-
nas de Estruturação Urbana 
(Zeu). “A ideia é que nessas 
zonas sejam implantadas 
atividades distintas que pro-
piciem tanto a empregabili-
dade dos moradores quanto 
a possibilidade de utilização 
do comércio local, sem ha-
ver necessidade de grandes 
deslocamentos”. (LM).

5/7 etapas concluídas: 

• Diagnóstico municipal para atualizar as 

informações territoriais de Indaiatuba. 

• Duas Audiências Públicas 

• Proposta técnica da Prefeitura, facilitando, por 

exemplo, a verticalização e criando uma Zona Es-

pecial de Interesse Social ao lado do bairro Campo 

Bonito. 

2/7 etapas restantes:

• Consolidação das propostas apresentadas 

por pessoas físicas, jurídicas e órgãos de 

acompanhamento e apresentação da proposta 

final do novo Plano Diretor

• Minuta da Revisão das Leis e 

nova Audiência Pública

O que já foi realizado 

O que ainda falta



Mesmo com instabilidade na internet, 
Câmara aprova virtualmente 6 projetos 

Na sessão que marcou a 
última reunião online 
antes do retorno pre-

sencial aos trabalhos, os vere-
adores de Indaiatuba tiveram 
alguns problemas de conexão 
para dar sequência aos traba-
lhos do Poder Legislativo. A 
próxima sessão ordinária da 
Câmara, que acontece somente 
em 1º de agosto, será realizada 
em plenário físico, embora 
hoje (sexta, 1º) ocorra uma 
sessão solene (veja abaixo).  

Durante a reunião de mui-
tas vezes somente os verea-
dores que estavam falando 
ou com o microfone aberto 
tinham a sua imagem exibida. 
Em contato com a Câmara, o 
Departamento de Comunica-
ção do órgão confirmou o pro-
blema. “Tivemos oscilações 
externas na conexão com a 
internet. Quando isso aconte-
ce, o Jitsi, que é o aplicativo 
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Sessão foi a última antes da retomada 
das reuniões presenciais, que retor-
nam no dia 1º de agosto 
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

utilizado para as reuniões 
online, privilegia a câmera dos 
participantes que estão com o 
microfone aberto”, informou.

Com a instabilidade de si-
nal, a fala do líder da bancada 
governista, Arthur Spíndola 
(PP), já ao final da sessão foi 
prejudicada. A tradução em 
Libras que acontece em tem-
po também teve problemas, 
com a imagem da tradutora 
responsável não aparecendo 
em diversos momentos. 

As dificuldades de internet, 
no entanto, não foram pro-
blema para que seis projetos 
fossem votados e aprovados, 
dentre eles um que entrou na 
pauta através de um pedido 
de urgência do Executivo 
Municipal. Aprovado por 
unanimidade, o projeto de 
lei 118/2022 autorizou a Pre-
feitura a realocar verbas do 
orçamento da Câmara de até 
R$ 539 mil. 

Os valores haviam sido 
destinados para passagens 

e despesas com locomoção, 
além de servir para outras 
despesas com pessoas civis e 
jurídicas, porém, serão usados 
agora em equipamentos e ma-
teriais permanentes.

Outros projetos
Ainda durante a sessão, 

os vereadores aprovaram por 
unanimidade um programa de 
Incentivo ao Desenvolvimento 
Econômico do Município de 
Indaiatuba, que trata acerca 

dos incentivos fiscais que o 
município pode conceder às 
indústrias que desejam se ins-
talar na cidade. 

O projeto do vereador 
Leandro Pinto (União), que 
obriga os supermercados a 
terem carrinhos de compras 
adaptados para pessoas com 
deficiência, foi aprovado em 
segundo turno e deve ser san-
cionado pelo prefeito Nilson 
Gaspar (MDB).   

Os vereadores também 

aprovaram a criação da Se-
mana Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. O 
projeto é de autoria da vere-
adora Ana Maria (Podemos) 
e passou por votação única. 
Durante a semana do dia 17 
de outubro, a ideia é que os 
órgãos públicos desenvolvam 
palestras, eventos, atividades 
gratuitas e abertas a popula-
ção para despertar o interesse 
e salientar a importância da 
ciência, tecnologia e inovação. 

Por problemas de conexão os vereadores ficaram com 
câmeras desligadas em diversos momentos da sessão 



A5

xxx

xxxxx

xxxx

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br



A6

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

DIVULGAÇÃO

Rodada de Negócios do Ciesp espera R$ 4 mi em contratos 
A regional Indaiatuba do 

Ciesp vai retomar, na próxi-
ma quinta-feira (7), das 13h 
às 18h, no hotel Royal Palm 
Tower Indaiatuba, as Rodadas 
de Negócios, evento que reúne 
empresas de diversos segmentos 
para fecharem contratos entre 
elas e que está suspenso desde 
o dia 4 de julho de 2019.

O diretor da regional Sérgio 
Wolf afirma que a suspensão 
ocorreu em razão da pandemia, 
mas que agora a intenção é gerar 
R$ 4 milhões em negócios em 
um período de até seis meses, já 
que já se inscreveram 26 empre-
sas âncoras, mas as inscrições 
continuam e podem ser feitas 
no Ciesp por meio do site www.

ciesp.com.br/rodadas. 
As Rodadas de Negócios 

representam uma grande opor-
tunidade para as empresas am-
pliarem a rede de contatos e 
aumentarem seus negócios no 
mercado, segundo o diretor.  A 
participação é aberta às empre-
sas associadas e não associadas 
ao Ciesp. 

Programa de digitalização da indústria 
vai impactar 40 mil empresas no Estado

O Ciesp (Centro das In-
dústrias do Estado de 
São Paulo) vai reali-

zar em Indaiatuba, no dia 8 de 
julho, em parceria com Fiesp, 
Senai e Sebrae, uma etapa da 
Jornada Digital. Trata-se de 
um programa que vai atender 
cerca de 40 mil empresas 
de micro, pequeno e médio 
portes de todos os segmentos 
industriais no Estado, com o 
intuito de auxiliar os negócios 
a mergulharem na transição 
ao mundo digital.

Vice-presidente do Ciesp 
São Paulo, o empresário 
Ignácio de Moraes Júnior, 
proprietário da Nutriplus Ali-
mentação e Tecnologia, foi o 
articulador para que a jornada 
fosse realizada em Indaiatuba 
agora. “É a primeira vez que 
a cidade recebe um evento 
como esse e é muito impor-
tante que isto ocorra neste 
momento”, disse ele.

Indaiatuba será a quarta 
cidade a receber o roadshow, 
evento itinerante que apre-

Graças à articulação de vice-presidente do Ciesp, Indaiatuba recebe a ação na sexta-feira (8)
senta o novo programa aos 
empresários. Uma unidade 
móvel customizada da jor-
nada também estará na ci-
dade para tirar as principais 
dúvidas e fazer as inscrições. 
Duas unidades móveis de 
tecnologia do Senai acom-
panharão o roadshow com 
demonstrações abertas ao 
público. 

A jornada será apresen-
tada à região de Indaiatuba 
pelo presidente do Ciesp, 
Rafael Cervone, que estará 
pessoalmente na cidade.

O programa é gratuito 
e a inscrição deve ser feita 
através do site: jornadadi-
gital.sp.senai.br. Os cursos 
fornecidos pelo programa 
serão nas áreas de Computa-
ção em Nuvem, Inteligência 
Artificial, Ciência de Dados 
e Desenvolvimento de Sis-
temas e têm o objetivo de 
elevar o nível tecnológico dos 
funcionários das empresas 
participantes.

A jornada conta com di-
ferentes níveis de maturidade 
tecnológica e com oito etapas 
de consultoria e treinamento, 

sendo a 1ª a de Diagnóstico 
(Identificar oportunidade de 
melhoria nos processos de 
negócios), 2ª Estratégia ((Re)

definir modelo de negócios), 
3ª Otimização de Processos 
(Manufatura enxuta e efici-
ência energética), 4ª Mapea-

mento, 5ª Automação (Solu-
ções de Hadware e Software), 
6ª Digitalização (Implantar 
tecnologias habilitadoras da 
indústria 4.0), 7ª Integração 
(Realizar a integração vertical 
e horizontal da cadeia produ-
tiva) e 8ª Indústria Inteligente 
(Possibilitar a adaptabilidade 
do processo produtivo).  

O programa conta com a 
parceria de grandes empresas 
no ramo da tecnologia, como 
Amazon, Google, Microsoft, 
Oracle e Cisco.

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

Cartaz com as informações sobre a jornada que será realizada em Indaiatuba
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Consumidores passaram a pagar R$ 
6,19 pelo litro da gasolina em média, 
contra R$ 6,89 de antes

Após o governador de 
São Paulo, Rodri-
go Garcia (PSDB), 

anunciar a redução do Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) da gasolina de 25% 
para 18%, motoristas de 
Indaiatuba já começaram a 
sentir o reflexo da queda no 
preço do combustível.

O anúncio de redução foi 
feito na segunda-feira (27), 
depois da mudança da lei 
federal que limitou o impos-
to sobre itens como diesel, 
gasolina, energia elétrica, 
comunicações e transporte 
público. 

No munícipio onde antes 
o litro da gasolina custava 
em média R$ 6,89, o com-
bustível começou a ser ven-
dido por R$ 6,19. Há postos 
onde o litro da gasolina está 
R$ 5,99. Porém, alguns pos-
tos estão praticando o valor 

Redução compulsória de ICMS derruba 
o preço dos combustíveis na cidade

SIRLEI FARIASIRLEI FARIARAYANE LINS

Mudanças nos preços ocorrem, 
mas ainda são lentas

Preços entraram em promoção 
para acomodar a nova alíquota

Em alguns postos os valores caí-
ram mais do que a média

sem o desconto.
Em nota, o presidente do 

Sindicato do Comércio Va-
rejista de Derivados de Pe-
tróleo de Campinas e Região 
(Recap), Emílio Martins, 
disse que vem informando 
toda a revenda para que o 
empresário varejista possa 
tomar suas decisões de for-
ma rápida, assertiva e segu-
ra. “Temos que tornar todo 
este esforço governamental 
realidade nas bombas de 
combustível”.

E disse que tem acom-
panhado as companhias que 
estão repassando de forma 
gradativa as referidas redu-
ções aos seus revendedores. 
Segundo ele, essa demora 
tem gerado muita cobrança 
e desconforto aos postos de 
combustíveis. “Se de um 
lado, nas bombas, temos o 
consumidor e as autoridades 
cobrando do Revendedor 
agilidade nos repasses, de 
outro lado temos as Cias 
Distribuidoras ‘renovando 

Medida irá impactar a arrecadação em R$ 4,4 bilhões
Se por um lado a redu-

ção no imposto favoreceu 
a queda no preço do litro 
da gasolina, por outro 
a medida irá gerar uma 
queda na arrecadação do 
governo. 

De acordo com o go-
vernador, há a estimativa 
que o Estado deixe de 
arrecadar R$ 4,4 bilhões 
por ano e ele afirmou que 
poderá faltar dinheiro para 
áreas importantes como 

saúde e educação.
“Nós temos uma política 

de preços que é da Petrobras, 
que é nacional, portanto, o 
governo de São Paulo aplica 
essa redução nas alíquotas, 
comprometendo investi-
mentos na saúde, educação 
e outras áreas”, disse o go-
vernador. “Então, quando 
você reduz a arrecadação 
de ICMS, você tira R$ 1,2 
bilhão da educação, cerca 
de R$ 600 milhões da saúde 

seus estoques’, adquirindo 
da Petrobras produtos já sem 
impostos e repassando aos 
revendedores seus estoques 
antigos, ainda com a alta 

e assim sucessivamente”, 
afirma Garcia.

Ele, entretanto, afir-
mou que, para este ano, 
não haverá redução de 
investimentos. “O Estado 
usará o dinheiro que veio 
da arrecadação recorde do 
ano passado. Mas, a partir 
de 2023, se a política de 
redução de ICMS continu-
ar, aí sim haverá cortes nos 
investimentos em Saúde e 
Educação”, alerta. (DK).

carga de impostos”, afirma.
O ICMS é um imposto 

estadual, compõe o preço da 
maioria dos produtos vendi-
dos no país e é responsável 

pela maior parte dos tributos 
arrecadados pelos Estados. 
Ele é apenas uma parte do 
valor total da gasolina.
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Empresa teve problemas no período da pandemia, quando as escolas tiveram de ser fechadas 

Nutriplus regulariza fornecimento de merenda 
na cidade e antecipa salário de funcionários 
A Nutriplus Alimen-

tação e Tecnologia, 
empresa responsável 

pelo fornecimento de meren-
da escolar em Indaiatuba, 
informou, nesta quinta-feira 
(30), que conseguiu regulari-
zar o atendimento às escolas 
e restabelecer o serviço 
nos padrões exigidos pelo 
contrato.

O diretor geral da em-
presa, Ignácio de Moraes 
Júnior, disse também que 
vai antecipar o pagamento 
de salários aos seus fun-
cionários em uma semana. 
O acerto estava previsto 
para o dia 8, sexta-feira da 
próxima semana, mas será 
realizado hoje, sexta-feira, 
1º de julho.

A regularização do ser-
viço e a antecipação do 
pagamento aos funcionários 
foi possível graças à venda 
de ativos imobiliários que 

Chegada do inverno requer que haja 
atenção redobrada com saúde dos pets

O inverno chegou e 
os riscos de desenvol-
vimento de doenças em 
cães e gatos, principal-
mente as respiratórias, só 
aumentam. Assim como 
os humanos, os pets tam-
bém necessitam de uma 
atenção a mais com a 
saúde nesse período do 
ano. Com as baixas tem-
peraturas, é preciso ficar 
alerta aos sintomas para 
que, caso o bichinho fique 
doente, receba tratamento 
adequado e possa ser rapi-
damente curado.

   A médica-veterinária, 
docente e supervisora da 
Clínica de Pequenos Ani-
mais do Hospital Veteri-
nário do Grupo UniEduK, 
Danieli Perez Fernandes, 

confirma que algumas doen-
ças podem acometer ainda 
mais a saúde dos animais 
durante o frio.

Em cachorros, por exem-
plo, a mais comum nesse 
período é a tosse dos ca-
nis ou Traqueobronquite 
Infeciosa Canina (TCI), 
também popularmente co-
nhecida como gripe canina.

“É uma doença que aco-
mete principalmente vias 
aéreas superiores e que 
pode apresentar como sin-
tomas secreção nasal, febre, 
engasgos e em casos mais 
graves pneumonias. Vale a 
pena lembrar que essa do-
ença pode afetar a espécie 
também em outras épocas 
do ano”, alerta Danieli.

Considerada altamen-

DIVULGAÇÃO

permitiram a recapitaliza-
ção da empresa, além de 
uma rigorosa reengenharia 

de custos fixos e à estabi-
lização das demandas das 
escolas no pós-pandemia.

O fornecimento de merenda escolar voltou ao normal, 
restabelecendo o padrão de contrato

Perdas 
desproporcionais
“Sempre estivemos preo-

cupados com o atendimento 
junto às escolas em Indaia-
tuba e em todas as cidades 
da nossa carteira, mas fo-
mos impactados de maneira 
desproporcional durante a 
pandemia, porque tivemos 
de manter custos sem obter 
receita”, disse o empresário.

De acordo com Ignácio 
de Moraes Júnior, no perí-
odo mais crítico da doença 
no país, as escolas foram 
fechadas e não havia forne-
cimento de merenda. Sem 
ter para quem entregar o pro-
duto, a empresa acabou não 
recebendo pelo serviço, mas 
teve de manter o pagamento 
dos funcionários.

“Arcamos com os pa-
gamentos e não fizemos 
demissões nem paramos as 
atividades por uma questão 

social. Todos enfrentaram 
dificuldades nesse período. 
Agora conseguimos com 
muito esforço regularizar 
o fornecimento e estamos 
antecipando os pagamentos 
para ajudar”, 

Situação geral
Ignácio de Moraes Jú-

nior adiantou ainda que a 
regularização do atendi-
mento e a antecipação dos 
salários foram realizados 
ao mesmo tempo em outras 
cidades do Brasil e do ex-
terior, como Peru, Uruguai 
e Chile, onde a empresa 
presta o mesmo serviço de 
fornecimento de merenda 
escolar, como acontece em 
Indaiatuba.

“Conseguimos a regu-
larização de todo o aten-
dimento. Agora vamos an-
tecipar o pagamento dos 
funcionários também”.

Apae promove campanha de 
arrecadação de recursos

A campanha Apae 10, 
realizada pela Apae Indaia-
tuba (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), 
conta com uma nova edição 
no próximo dia 10 de julho, 
incentivando doações no 
valor de R$ 10. Em junho, a 
ação obteve um aumento de 
cerca de 50% no número de 
contribuintes em relação ao 
mês de maio. Agora, a enti-
dade tem a meta de dobrar as 
doações e o desafio de manter 
a média nos meses seguintes. 

Com o propósito de me-
lhorar o atendimento dos 
assistidos, a campanha ob-
teve R$ 550 em doações 
em junho. “A nossa missão 
é em benefício das pessoas 
que vivem em Indaiatuba. 
Trazer melhorias é o que 

pensamos diariamente e 
quando vemos pessoas que 
se engajam e participam, 
ficamos muito gratos”, conta 
Sérgio Skupien, diretor geral 
da Apae Indaiatuba. A partir 
das contribuições recebidas, a 
associação faz manutenções 
de equipamentos.

INFORME PUBLICITÁRIO

te contagiosa também 
durante todo o ano, a 
cinomose ou Canine Dis-
temper Virus (CDV) é 
uma doença viral que se 
torna ainda mais perigosa 
aos cães com a chegada 
do frio. A doença contém 
fases de acometimento 
respiratório, gastrointes-
tinal e até neurológico, 
podendo levar o animal a 
ter graves sequelas e até 
mesmo ir a óbito.

Outro problema bas-
tante comum em cachor-
ros durante o inverno é 
com a pelagem. Apesar 
de importante proteção 
contra a variações da 
temperatura no corpo do 
animal, servindo como 
isolante tér

Para conhecer mais so-
bre as atividades desenvol-
vidas pelos profissionais 
do Colégio, acesse o portal 
www.colegiometa.com ou 
façam uma visita presen-
cial. A Unidade I está situ-
ada à rua Hermínio Steffen, 
nº 96, Jardim Regina, e a 
Unidade II, à Av. Cel. An-
tônio Estanislau do Amaral, 
nº 1541, Itaici.

Serviço
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O prefeito Maurício Ba-
roni (MDB), comandante da 
Prefeitura de Elias Fausto, 
será o primeiro político das 
cidades da área de cobertura 
do jornal a ser entrevistado, 
a partir da semana que vem, 
pelo Mais Expressão.

O chefe do Executivo 

Série começa com o chefe do Executivo de Elias Fausto
da cidade vizinha é natural 
de Indaiatuba e já fez car-
reira política no município, 
elegendo-se vereador por 
quatro mandatos, e mantém 
laços muito estreitos com a 
sua terra, onde constante-
mente visita.

Baroni é um entusiasta 

Mais Expressão inicia ciclo de entrevistas 
com os prefeitos da área de cobertura

O Mais Expressão 
inicia na próxima 
semana um ciclo de 

entrevistas com todos os 
prefeitos das cidades que 
compõem a área de cober-
tura do jornal.

“A ideia é trazermos para 
perto do leitor quem são os 
comandantes de cada uma 
dessas cidades. Acompanha-
rá cada entrevista um perfil 
do político ouvido. Vamos 
mostrar os planos que eles 
têm e quais suas experiên-
cias também”, diz o editor-
-chefe do Mais Expressão, 
Eloy de Oliveira. 

Junto com as entrevistas 
serão publicadas ainda infor-
mações sobre cada uma das 
cidades. “Essas informações 
serão bem práticas: vamos 
dar a atividade econômica, 
população, serviços, órgãos 
públicos, diferenciais e tudo 
que se relacionar a um per-
fil”.

Proposta é dar ao leitor da região quem são os coman-
dantes, quais os seus planos e as suas experiências

As entrevistas terão o 
mesmo tempo de duração e 
serão feitas com as mesmas 
perguntas, a serem formu-
ladas pelos jornalistas da 
redação, segundo o editor.

Respeito
Para o diretor geral do 

Grupo Mais Expressão, 
Alan de Santi, o ciclo de 
entrevistas também objetiva 
abrir um espaço de respeito 
a todos os prefeitos. 

“O nosso jornal é bem 
crítico com a atividade pú-
blica de políticos. Sempre 
estamos atentos a erros, 
coisas mal explicadas e 
toda a sorte de eventuais 
desvios. As entrevistas são 
uma oportunidade de eles 
se defenderem e mostrarem 
o que fazem”.

Nas entrevistas, os pre-
feitos poderão e deverão 
falar ainda daquilo que pla-
nejam e dos caminhos para 
se chegar lá. “A ideia não é 
brigar com ninguém e sim 
ouvir a todos”.

DIEGO ALCON

Multimídia
Aproveitando-se da pla-

taforma multimídia que o 
Grupo Mais Expressão 
possui, todas as entrevistas 
com os prefeitos das cidades 
da área de cobertura serão 
divulgadas também nas re-
des sociais, portal e youtube. 

“Os prefeitos estarão 
falando para uma região 
com quase meio milhão de 
habitantes, que é a nossa 
abrangência agora com a 
inclusão de duas novas ci-
dades: Salto e Itu”, afirma 
o diretor comercial Cleiton 
Fernando Manzato.

da regionalização do jornal 
Mais Expressão. Para ele, 
um veículo do porte deste 
jornal precisa estar em to-
das as principais cidades da 
região como equilíbrio de 
forças. “A imprensa é um 
poder que deve ser respeita-
do”, afirmou.

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

O estúdio de gravação de mídias audiovisuais do Grupo Mais 
Expressão, um dos locais de produção das entrevistas



A10

Operação do Deic contra a pedofilia 
prende suspeito e farta pornografia
Acusado tem 30 anos e confessou transmitir e possuir 
muito material que expõe crianças e adolescentes

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Policiais da Divisão 
Especializada de In-
vestigações Criminais 

(Deic) prenderam em fla-
grante, na manhã de segun-
da-feira (27), um homem 
acusado de pedofilia, que 
morava em Indaiatuba. A 
prisão faz parte da Operação 
Curumin, que cumpre man-
dados de prisão no combate 
à pedofilia em Campinas e 
nas cidades da região.

Eles chegaram ao suspei-
to por meio de um trabalho 
conjunto realizado pelos 
policiais da Deic, pelos po-
liciais da 1ª Delegacia de 
Investigações Gerais, equi-
pes do GOE (Gerência de 
Operações Especiais) e com 
a colaboração da Polícia Fe-
deral de Brasília.

A operação rastreou IPs 
com conteúdos pornográfi-

cos infantis e identificaram 
que o operador estava em 
Indaiatuba. O homem tem 
30 anos de idade. Com ele, 
foi localizado e apreendido 
um telefone celular contendo 
muitos materiais de porno-
grafia infantil. Os policiais 
flagraram o acusado compar-
tilhando as fotos e vídeos em 
programas de transmissão de 
dados.

O suspeito confessou o 
crime e indicou uma pasta 
oculta com os conteúdos e 
seus compartilhamentos. 
Após isso, ele foi encaminha-
do para a cadeia pública do 2º 
DP, onde ficará à disposição 
da Justiça.

A pena de reclusão é de 
três a seis anos. O crime in-
fringe o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, Lei nº 8.069, 
de 13 de Julho de 1990, no ar-
tigo 241-A, que diz que ofe-
recer, trocar, disponibilizar, 
transmitir, distribuir, publi-
car ou divulgar por qualquer 

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

meio, inclusive por meio de 
sistema de informática ou 
telemático, fotografia, vídeo 
ou outro registro que conte-
nha cena de sexo explícito 
ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente.

A investigação
Segundo a Polícia Civil, 

a investigação foi realizada 
pelo núcleo de inteligência 
da 1ª Dig/Deic de Campinas. 

De acordo com os po-
liciais, os cumprimentos 
dos mandados tinham como 
objetivo apreender computa-
dores, aparelhos de telefonia 
celular, além de pen-drivers, 
HDs externos, cartões de 
memórias, CDs e DVDs que 
pudessem conter registros 
de cenas de sexo explícito 
ou pornografia envolvendo 
crianças e adolescentes. 

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

Fiscalização resgata grupo de 25 trabalhadores em situação de escravidão
Operação conjunta entre 

órgãos de fiscalização traba-
lhista resgatou 25 trabalhado-
res bolivianos em condições 
análogas à escravidão em 
uma oficina de costura em 
Indaiatuba. A ação aconteceu 
na terça-feira (28), mas o 
endereço da oficina não foi 
divulgado.

Os órgãos envolvidos fo-
ram o MPT (Ministério Pú-
blico do Trabalho), o Grupo 
Móvel de Fiscalização do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência, a DPU (Defensoria 
Pública da União) e agentes 
da PRF (Polícia Rodoviária 
Federal), que flagraram condi-
ções degradantes de trabalho 
e alojamento. 

O local é um sobrado e 

Trabalhadores que foram resgatados de um imóvel em 
Indaiatuba, onde não se possuía o aval dos bombeiros

Alguns objetos que possuíam conteúdo pornográfico infantil e que 
foram apreendidos no começo da operação em março

nele funcionava uma oficina, 
que dividia espaço com o 
alojamento dos demais tra-
balhadores, depósito dos ma-
teriais de costura e máquinas 
desativadas. 

Havia falta de higiene 
tanto nos alojamentos quanto 
no ambiente de trabalho, com 
lixo e muita sujeira espalha-
dos pelo local. E, além dos 

trabalhadores, os filhos deles, 
crianças de idade escolar, tam-
bém residiam no local.

De acordo com a apuração 
da polícia, além da sujeira 
e da ausência de medidas 
de proteção, os bolivianos 
trabalhavam em média das 
7h às 20h, recebendo salário 
por produção. Eles ganhavam 
cerca de R$ 0,65 por peça cos-

turada e não tinham registro.
O empregador direto tam-

bém é de origem boliviana 
e prestava serviços para um 
comerciante de São Paulo.

Os auditores fiscais do 
trabalho fizeram o resgate 
dos funcionários por trabalho 
análogo à escravidão e con-
cederam aos trabalhadores o 
direito ao seguro-desemprego. 

Já para a oficina continuar 
operando, ela deve se ade-
quar à lei trabalhista vigente, 
tomando providências para 
o cumprimento das normas 
de proteção contra incêndios 
(NR-23) e de ergonomia no 
ambiente de trabalho (NR-
17). 

Os responsáveis também 
devem garantir alojamentos 

dignos, conforme é previsto 
na Norma Regulamentadora 
nº 24, além de manter tra-
balhadores registrados e em 
jornada de 8h por dia, com o 
máximo de 2 horas extras/dia.

A multa por descumpri-
mento do TAC (Termo de 
Ajuste de Conduta) é de R$ 5 
mil por item e por trabalhador 
em situação irregular, acresci-
da de multa diária de R$ 1 mil 
até a regularização. 

Diante do comprometi-
mento de regularização, os 
bolivianos, que possuem si-
tuação regular no país, foram 
mantidos na oficina, conforme 
vontade manifestada por eles 
próprios, segundo o MPT. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).
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D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 

Instituição lidera ranking de serviços
A Ânima Educação, ecos-

sistema de ensino que abriga 
a Universidade Anhembi 
Morumbi, conquistou em 
2021 o 1º lugar no setor ser-
viços e ficou na 45ª posição 
no ranking das 150 empresas 
mais inovadoras do Brasil 
pelo Prêmio Valor Inovação, 
parceria do jornal Valor Eco-
nômico e a Strategy&, con-
sultoria estratégica da PwC. 

Além disso, foi destaque 
no Guia ESG da revista Exa-

me como uma das vencedo-
ras na categoria Educação e 
conquistou, em 2019, o prê-
mio Mulheres na Liderança, 
na categoria Educação, ini-
ciativa da ONG Women in 
Leadership in Latin America 
(WILL). 

Desde 2013, a companhia 
está na Bolsa de Valores, no 
segmento de Novo Merca-
do, considerado o de mais 
elevado grau de governança 
corporativa.
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Universidade oferece 70 opções de graduação e mais 
de 180 de pós para os estudantes da região

Anhembi Morumbi instala polo local

Indaiatuba acaba de 
ganhar  um polo da 
Universidade Anhembi 

Morumbi. A nova unidade 
foi instalada em maio na 
Rua Onze de Junho, 1.247, 
no Centro. A Universidade 
Anhembi Morumbi é refe-
rência em qualidade de en-
sino e inovação e traz para 
a cidade uma infraestrutura 
ampla e moderna para re-
ceber os novos estudantes 
da cidade. 

O Polo Anhembi Mo-
rumbi Indaiatuba coloca 
à disposição da população 
70 opções de graduação e 
mais de 180 de pós-gradu-
ação nas áreas de saúde, 
educação, negócios, comu-
nicação e ciências exatas. 
O portfólio completo pode 
ser acessado neste link: 
https://loja.anhembionline.
com.br/.

O espaço contará com 
os mais de 50 anos de 
tradição e pioneirismo da 
Anhembi Morumbi, além 
de fazer parte do maior e 
mais inovador ecossistema 

de ensino de qualidade do 
país, a Ânima Educação.

A instituição oferece 
programas de graduação, 
graduação tecnológica e 
pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu, distribuídos 
nas áreas de Ciências da 
Saúde, Turismo e Hospita-
lidade, Negócios, Direito, 
Artes, Arquitetura, Design 
e Moda, Comunicação, 
Engenharia e Tecnologia e 
Educação. Possui diversos 
polos de apoio aos estu-
dantes do ensino digital e 
oito campi localizados em 

DIVULGAÇÃO

São Paulo, São José dos 
Campos e Piracicaba.

Ânima Educação
Com o propósito de 

transformar o Brasil pela 
educação, a Ânima é o 
maior e o mais inovador 
ecossistema de ensino de 
qualidade do país com 
um portfólio de marcas 
valiosas e um dos princi-
pais players de educação 
continuada na área médica. 

A companhia é formada 
por uma comunidade de 
aprendizagem com apro-

Educadores do polo de Indaiatuba que já 
estão em atividade desde o mês de maio

ximadamente 350 mil pes-
soas, composta por mais 
de 332 mil estudantes e 
cerca de 18 mil educadores, 
distribuídos em 18 institui-
ções de ensino superi-or e 
em mais de 570 polos edu-
cacionais por todo o Brasil. 

Outras marcas
Além do organismo aci-

ma descrito,, existem ou-
tras marcas que integram o  
Ecossistema Ânima. 

Estas sãos as marcas 
com o carimbo de espe-
cialistas deixadas em cada 
área de atuação, como 
HSM, HSM University, 
EBRADI (Escola Brasilei-
ra de Direito), Le Cordon 

Polo Anhembi 
Indaiatuba
Endereço: 

Onze de Junho, 
1247- Centro

Contato: 
(11) 98180-4002

Serviço

Bleu (SP), SingularityU 
Brazil, Inspirali e Lear-
-ning Village, primeiro hub 
de inovação e educação da 
América Latina, além do 
Instituto Ânima.

O conjunto de toda essa 
união é o que faz a diferen-
ça dentro da instituição.
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Colégio Meta forma alunos do 5º ano 
do Ensino Fundamental no Proerd
Programa realizado pela Polícia Militar 
voltou este ano após ficar suspenso pela 
pandemia e gerou muitos ensinamentos

O Proerd (Programa 
Educacional de Re-
sistência às Drogas e 

à Violência) é desenvolvido 
em mais de 58 países, com 
a meta de manter as crianças 
longe das drogas. O progra-
ma promove um curso de 
quatro meses, ministrado por 
policiais militares voluntá-
rios e capacitados pedago-
gicamente, em parceria com 
pais, professores, estudantes 
e comunidades. 

Com ênfase na prevenção 
ao uso de drogas, as aulas 
mostram ao estudante como 
se manter longe de más com-
panhias, evitar a violência, 
resistir às pressões diretas ou 
indiretas e a acionar os pais 
ou responsáveis sempre que 
necessário para que nada de 
errada ocorra.

O público-alvo são es-
tudantes do quinto ano do 
ensino fundamental das re-

des pública e particular, 
em ações formativas e pre-
ventivas que visam muni-
-los de informações e neles 
desenvolver as habilidades 
necessárias para viver de 
maneira saudável, sem dro-
gas e violência.

Há tempos, o programa 
é aplicado com sucesso no 
Colégio Meta, nas turmas 
do 5° ano do Ensino Funda-
mental (anos iniciais) e do 7° 
ano do Ensino Fundamental 
(anos finais). Os conteúdos, 
previamente planejados e 
preparados para cada série, 
são aplicados continuamente 
por meio de aulas dinâmicas 
e interativas no próprio am-
biente escolar e com o acom-
panhamento dos professores 
da escola.

Desde o início da pan-
demia, a aplicação do pro-
grama foi interrompido e 
as atividades regulares só 
foram retomadas no início 
deste ano de 2022. O Proerd 
conecta-se ao projeto peda-
gógico do Colégio Meta, 

uma vez que sua finalidade 
também está centrada no 
pleno desenvolvimento do 
estudante para a vida e no 
seu preparo para o exercício 
da cidadania. 

O conjunto de ações atin-
ge toda a comunidade esco-
lar e, de forma especial, os 
pais e responsáveis, na me-
dida em que promove refle-
xões acerca da importância 
da família como ambiente 
inicial da prevenção contra 
as drogas.

Pequena Anny e leãozinho contagiam os formandos
Durante a formatura, 

o brilho de duas atrações 
contagiou o público pre-
sente. A primeira foi a 
belíssima apresentação da 
pequena Anny, na Lira, 
representando o Vidart. 
Foi um verdadeiro show 
de talento que emocionou 
a todos! A segunda atração 
foi a tão esperada visita do 
Leãozinho do Proerd, que 
movimentou as crianças, a 
plateia e todas as autorida-
des presentes, com muita 
interação e diversão.

A equipe escolar ma-
nifestou que o Proerd re-
presenta um dos princi-

pais instrumentos para a 
integração da comunidade 
escolar no processo edu-
cacional, no qual o diá-
logo torna-se ferramenta 
prioritária para a melhoria 
da qualidade de vida das 
crianças e jovens em for-
mação.

O primeiro semestre 
vai terminando com gos-
tinho de quero mais e já 
criando expectativas nas 
turmas do 7° ano do En-
sino Fundamental (anos 
finais), afinal, serão eles os 
privilegiados do segundo 
semestre letivo.

Primeira turma
O trabalho, voltado aos 

estudantes do 5º ano do 
Ensino Fundamental (anos 
iniciais), neste semestre, 
mobilizou as crianças e o 
entusiasmo preencheu todas 
as aulas ministradas pelo 
Cabo João. O tempo passou 
tão rápido para elas que, 
de repente, já era hora da 
formatura!

A solenidade oficial de 
formatura aconteceu na noi-

te do dia 25 de junho, nas 
dependências do Colégio 
Meta, unidade Jardim Re-
gina. Os familiares foram 
acolhidos com afeto e muito 
calor humano, característi-
cos dessa equipe escolar. O 
ambiente foi cuidadosamen-
te decorado para receber os 
representantes da Polícia 
Militar de Indaiatuba, as 
famílias e seus convidados 
e, é claro, os principais pro-
tagonistas dessa história, os 
formandos. 

Os alunos formados mostram orgulhosos 
os certificados de conclusão do curso

A solenidade de formatura aconteceu no 
sábado (25) nas dependências do colégio

Para conhecer mais 
sobre todas as ativida-
des desenvolvidas no 
Colégio Meta e ficar 
por dentro da linha 
pedagógica, acesse o 
portal www.colegio-
meta.com ou marque 
uma visita presencial. 
A Unidade I está si-
tuada à Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 
II, à Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 
nº 1541, Itaici.

Serviço
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O centro automotivo Ka-
nemoto foi fundado por três 
sócios, que são também 
engenheiros, sendo um com 
especialização em mecâni-
ca, um com especialização 
elétrica e outro com espe-
cialização em mecatrônica.

A empresa teve origem 
na antiga Kanesaki, que fi-
cou no mercado de Indaiatu-
ba por 33 anos até a abertura 
da Kanemoto em 2020. 

Um dos benefícios de 
escolher a Kenemoto para 
a sua manutenção é que é 
uma oficina completa e que 
lhe proporciona a certeza 
que seu problema vai ser 
resolvido de forma eficiente 
e eficaz. Há certeza de um 
diagnóstico preciso e deta-
lhado, o que faz com que o 
dono do veículo se sinta à 
vontade para relaxar.

Seguindo a visão ali-

Melhor da Região Metropolitana, a 
oficina Kanemoto é credenciada Bosch 

Certificada como a 
melhor mecânica da 
Região Metropolita-

na de Campinas, a oficina 
Kanemoto, de Indaiatuba, é 
credenciada Bosch, empresa 
líder no mercado mundial 
em tecnologia de manuten-
ção automotiva.

A empresa indaiatubana 
conquistou o posto devido 
ao atendimento diferenciado 
que presta com um time de 
profissionais qualificados 
e às instalações modernas, 
com equipamentos de últi-
ma geração, voltadas para 
atender a todos os tipos de 
veículos, independentemen-
te da marca.

A Kanemoto segue rigo-
rosos padrões de qualidade e 
literatura técnica apropriada, 
com o objetivo de proporcio-
nar aos clientes o conforto 
da certeza de seguir ainda 

mais longe com seu veículo. 
Na oficina todos são apai-

xonados por carros e por 
solucionar problemas, em 
ajudar os clientes a man-
ter sua rotina, a manter os 
veículos em movimento e 
a fazer parte da solução de 
mobilidade urbana.

Estrutura
Ao todo, a Kanemoto 

possui área de aproximada-
mente 1.100 m², contando 
com uma área exclusiva para 
serviço expresso, suprindo a 
necessidade de revisões pe-
riódicas de maneira rápida e 
eficaz com um check-up em 
mais de 15 itens.

Com exceção de funilaria 
e pintura, a empresa conta 
com todos os serviços ne-
cessários para um veículo. 

Atendendo em todas as 
áreas de manutenção/revisão 
automotiva. Desde a revisão 
periódica até o ar-condicio-
nado, passando por manu-
tenção de suspensão, elétrica 

Empresa é moderna, possui equipamentos de última ge-
ração e conta com uma ampla gama de serviços
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO
Endereço: Avenida 
Visconde de Indaia-
tuba, 846, esquina 
com a Rua Costa 

Rica, 183.
Horário de funcio-
namento: Segunda 
a sexta-feira, das 8h 
às 18h. Sábado, das 

8h às 12h
Contato: (19) 
98285- 0117

Redes sociais: Ins-
tagram / Facebook  
@kanemotooficial 
/ Kanemoto Centro 

Automotivo
Site: https://kane-

moto.com.br/

e motores. 

Atendimento
O atendimento da empre-

sa é feito desde o primeiro 
contato com o cliente. “Pro-
curamos explicar detalhada-
mente o problema e sua so-
lução, praticando ativamente 
a transparência, criando 
confiança, informando sobre 
a possibilidade do serviço de 
leva e traz, gerando comodi-
dade, conforto e cobrando 
preço justo.

Em virtude do crescente 
desenvolvimento do setor 
automotivo no mercado bra-
sileiro, aumentaram também 
as exigências sobre qua-
lidade e preço, bem como 
sua concorrência, exigindo 
naturalmente, a constante 
modernização da empresa, 
o que vem sendo feito cons-
tantemente.

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

Mecânico, que integra equipe especializada da 
Kanemoto, conserta problema no eixo de um jeep

Instalada em uma área ampla de 1.100 m2, a oficina 
Kanemoto consegue atender qualquer tipo de veículo

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

tuba atualmente devido aos 
bons serviços que presta 
e ao índice quase nulo de 
reclamações. 

Hoje a empresa conta 
em suas instalações com 
um volume de manutenção 
superior a 400 carros men-
sais e segue com um plano 
de expansão para melhorar a 
performance e os resultados 
junto aos clientes, além de 
atender novos. (RL).

Fundada por três sócios, unidade substituiu a Kanesaki
A decisão de abrir uma 

nova empresa em plena 
pandemia ocorreu porque o 
negócio passou a contar com  
uma nova gestão. 

Com apenas dois anos, a 
Kanemoto superou e muito 
as expectativas dos clientes 
que eram da antiga Kanesaki 
e também conquista cada 
dia mais clientes, sendo 
reconhecida como a melhor 
oficina mecânica de Indaia-

nhada à Missão e Valores 
da empresa, baseados em 
transparência, confiança, 
honestidade e inovação, a 
Kanemoto ainda analisa 
o plano de expansão para 
abranger mais serviços e 
aumentar o conforto para 
seus consumidores ao longo 
dos próximos anos, conside-
rando que a evolução nunca 
para e sempre abraça mais 
horizontes. (RL).
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Saiba como diferenciar os sintomas 
entre a Covid-19, a gripe e o resfriado

O mais recente bo-
letim da Fiocruz, 
publicado no iní-

cio de maio, divulgou um 
crescimento no número de 
casos da chamada Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
em 14 dos 27 Estados do 
país desde o mês de abril 
deste ano. 

Os Estados com aumento 
de casos são: Acre, Alago-
as, Amazonas, Amapá, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Paraná, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima e Santa Catarina. 
Os demais apresentam ten-
dência de estabilidade ou 
queda, considerando um 
prazo de até seis semanas.

O aumento de conta-

Especialista dá orientações para ci-
dadão poder se guiar nesse momento 
de aumento do número de casos

minações tem confundido 
as pessoas por haver pelo 
menos três doenças com 
sintomas parecidos: a Co-
vid-19, a gripe e o resfriado. 
Por isso, a coordenadora 
do curso de Enfermagem 
da Faculdade Anhanguera, 
Clarice Conceição, alerta 
que é preciso identificar as 
principais diferenças entre 
essas infecções virais para 
decidir o tratamento e se 
terá de ir ao médico ou não.

“A Covid-19, a gripe e o 
resfriado afetam nosso sis-
tema respiratório e causam 
sintomas como cansaço, na-
riz entupido, dor de gargan-
ta e até febre, mas possuem 
características distintas que 
permitem a sua diferencia-
ção”, explica Clarice. (veja 
quadro ao lado).

As três doenças são cau-
sadas por vírus diferentes 

REPRODUÇÃO

Na maior parte dos casos recentes de Co-
vid no Brasil tem sido detectada a variante 
Ômicron. Pela eficácia das vacinas, também 
pelas características mais brandas dessa 
cepa, ela apresenta sintomas mais leves, 
porém de maior transmissão. São eles:

•  Coriza e Congestão Nasal
• Dor de Garganta
• Dor de cabeça
• Cansaço
• Espirros

A Ômicron tem como característica afetar 
mais as células do nariz e boca, por isso os 
sintomas ficam mais evidentes nas regiões 
da cabeça e pescoço. Na maioria dos casos, 
o sistema imunológico consegue combater 
o vírus antes que desça para os pulmões, o 
que explica a menor letalidade.

A febre pode ser, em alguns casos, um sinto-
ma diferencial da gripe (causada pelo vírus 
influenza) em relação às outras síndromes 
respiratórias. Mas febre, por si só, pode es-
tar presente em muitos casos, inclusive de 
origem não respiratória. De acordo com o 
Instituto Butantan – responsável pela produ-
ção da vacina da gripe no Brasil – os principais 
sintomas são: 

• Febre súbita
• Tosse (geralmente seca)
• Dor de cabeça 
• Dor muscular e nas articulações
• Mal-estar
• Dor de garganta 
• Coriza

Os sintomas da gripe costumam durar de cin-
co a sete dias. Quanto à tosse, pode demorar 
duas semanas ou mais para desaparecer. 

Os sinais do resfriado são mais leves, mas 

podem parecer mais com a variante Ômi-

cron, porque também afetam mais as vias 

aéreas superiores. 

Os principais sintomas são:

• Coriza (com secreção aquosa e transpa-

rente)

• Nariz entupido 

• Espirros

• Dor de garganta

• Febre baixa (mais comum em crianças).

apresentam sintomas muito 
parecidos. Diante disso, 
o diagnóstico diferencial 
pode ser feito com base na 
intensidade de alguns sinto-
mas, que aparecem de for-

ma desigual em cada caso. 
Nos registros das três 

doenças, caso haja agrava-
mento de sintomas, é pre-
ciso procurar atendimento 
médico. 

Além disso, apesar des-
tes sinais apresentados 
como alerta, a maneira 
mais segura para detectar 
a Covid-19 ainda é o teste 
PCR.

COVID-19, GRIPE OU RESFRIADO
COVID-19 GRIPE ( INFLUENZA) RESFRIADO

FONTE: MAIS EXPRESSÃO

A semelhança de sintomas pode ser diferenciada 
pela intensidade com que se manifestam
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Flores do Park estreia na edição 2022
Empresa foi criada em 2012 dentro 
de um projeto de empreendendoris-
mo do proprietário e de seus pais e 
hoje atende Indaiatuba e região
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dele, o holandês Gustaf 
Winters, além de ter feito 
muitos cursos na cidade de 
Holambra.

Nesses dez anos de exis-
tência da Flores do Park, o 
empresário se orgulha de já 
ter realizado mais de 1.500 
jardins em Indaiatuba e nas 
cidades da região, entre pe-
quenos, médios e de grande 
porte.

A empresa oferece imen-
sa gama de variedades de 
plantas, entre hortênsias, 
samambaias, suculentas, lí-
rios, azaleias e até plantas de 
grande porte como palmeiras 
e árvores adultas. “Nós te-
mos toda a tecnologia dispo-
nível, com caminhões para 
transporte e até guindastes, 
caso necessário”, explica 
Rogério. 

Ao longo dos dez anos de 
funcionamento, a Flores do 
Park já trocou de endereço 
algumas vezes, mas sempre 
em busca de um espaço 
maior para melhor atender 
aos seus clientes. 

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

DIVULGAÇÃO

Criada em 2012, a Flo-
res do Park participa 
pela primeira vez do 

evento Frutos de Indaiá. A 
empresa é uma das confir-
madas para receber o troféu 
neste ano como uma das me-
lhores empresas de Indaia-
tuba. A premiação ocorrerá 
no segundo semestre com 
show Marcos & Belutti (veja 
abaixo).

O proprietário da Flores 
do Park, Rogério Ferreira de 
Freitas, disse que o evento já 
se tornou grande e tradicio-
nal na cidade, por isso con-
figura-se como uma chance 
de aumentar a visibilidade 
da empresa, agradecer aos 
clientes e conhecer novos.

A Flores do Park nasceu 
do objetivo dos pais de Ro-
gério de se tornarem empre-
endedores. Hoje, Rogério é 
paisagista e já estudou com 
um dos maiores paisagistas 
do mercado, nas palavras 

A Flores do Park disponibiliza tratores para ajudar no 
plantio de mudas maiores e de difícil movimentação

Tradição consolidada na cidade em quase 17 anos
O Troféu Frutos de Indaiá 

foi criado em 2005 pelos 
empresários responsáveis 
pelo Grupo Mais Expressão. 
Nesses 16 para 17 anos, já 
premiou empresas de todos 
os setores da economia local 
e ainda profissionais liberais. 

O evento ocorre anual-
mente, sempre no segundo 

semestre. A ideia é estimular 
a economia local destacando 
as melhores empresas esco-
lhidas pelo público. 

Uma das curiosidades a 
respeito é que o símbolo do 
troféu remete à folha de uma 
palmeira, que em Tupi-Gua-
rani se chama “Indaiá”. A 
artista que criou a obra foi 

Maria Vaz, indaiatubana 
conhecida como Memê. 

Neste ano, o show de 
animação da entrega de prê-
mios ficou a cargo da dupla 
sertaneja Marcos & Belutti, 
famosa por sucessos como 
“Domingo de Manhã” e “Tô 
no Buteco”. (BG).
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Indaiatuba conquistou o 
bicampeonato da Taça 
EPTV Campinas de Fut-

sal, ao vencer a cidade de 
Louveira por 4 a 2, na final 
disputada na tarde de sábado 
(25), no Ginásio Municipal 
de Esportes Laérzio Carletti, 
em Amparo.

A competição voltou a 
ser disputada agora após 31 
anos de interrupção. Indaia-
tuba já tinha sido campeã na 
última edição, em 1991. A 
conquista aconteceu depois 
de sete vitórias, um empate 
e nenhuma derrota. A equipe 
local ainda teve o melhor 
ataque do torneio com 44 
gols.

Juninho Oliveira, jogador 
da ADI (Associação Des-
portiva Indaiatuba) e autor 
do gol que fechou o placar 
para o time de Indaiatuba, 
contou ao Mais Expressão 
que a trajetória foi emo-

cionante, principalmente 
quando ganharam o jogo nas 
penalidades, que garantiu a 
vaga nas semifinais. 

O jogador também conta 
que o elenco era composto 
por com cinco jogadores da 
ADI, com uma mescla com 
outros jogadores da cidade, 
que já tiveram passagem ou 
jogam no futebol amador 
local. “Deu muito certo, o 
time se entrosou muito rá-
pido e obtivemos resultado 
imediato, conseguindo nos 
consagrarmos campeões in-
victos, com a melhor defesa 
depois da final e também o 
melhor ataque”.

O jogo 
Quem começou a partida 

jogando melhor foi Indaiatu-
ba. Os jogadores de Indaia-
tuba, Andrei e Robert, deram 
trabalho ao goleiro Fábio, 
de Louveira, nos minutos 
iniciais. Andrei acertou a 
trave. Até que aos quatro 
minutos, Robert dominou 
pela direita, bateu forte, Fá-

Competição estava suspensa havia 31 anos e Indaiatu-
ba tinha sido a última campeã, em 1991
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

bio tocou na bola, mas ela já 
tinha passado da linha, não 
conseguindo evitar o gol.

Louveira conseguiu fa-
zer o gol de empate aos 11 
minutos. Léo aproveitou a 
saída errada do time adver-
sário, bateu de longe, de pé 
esquerdo, fazendo com que a 
bola se desviasse no meio do 
caminho e tirasse o goleiro 
Carlão da jogada. Indaiatuba 
ainda criou boas chances 
com Thiago e Leandro, mas 
Fábio brilhou fazendo boas 
defesas e mantendo empate 
no primeiro tempo.

Fabinho
Já no segundo tempo, o 

goleiro Fabinho entrou na 
equipe de Indaiatuba e fez 
a diferença. Primeiro com 
um passe na medida para 
Juninho desviar de cabeça 
para a rede. Depois, lançou 
com a mão, a bola bateu 
no travessão, nas costas de 
Thiago e entrou.

João Vitor diminuiu para 
Louveira na sequência, com 

PEDRO AMATUZI

PEDRO AMATUZI

Cidade vence Louveira e conquista o 
bicampeonato da Taça EPTV de Futsal 

um chute de bico. Mas Juni-
nho apareceu de novo, com 
uma bonita jogada indivi-
dual, e marcou para fechar 
o placar, Indaiatuba 4 x 2 

Louveira.

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

A equipe de Indaiatuba, que se sagrou campeã 
da 8° Taça EPTV de Futsal e bicampeã do torneio

O jogador Juninho (ao centro), responsável 
por fazer dois gols na decisão do sábado



Em 1944, o Primavera foi campeão da 15ª região no 
Campeonato Amador do Estado em um total de 22 regiões e 
196 times.  Na fase seguinte, jogamos um mata-mata contra 
o Guarani FC de Campinas. Empatando em Indaiatuba e 
perdendo em Campinas, fomos eliminados e o Guarani 
seguiu até o título daquele campeonato.

Memórias do E.C. Primavera

xxx
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Primavera pronto para 
estreia na Copa Paulista

Há um dia da estreia na 
Copa Paulista 2022, o 
Primavera segue traba-

lhando para começar com o pé 
direito a competição jogando 
contra o Desportivo Brasil. A 
escalação ainda é uma incógni-
ta, mas é provável que Wilson 
Júnior mantenha o esquema de 
trabalho adotado durante a Série 
A-2 do Paulista, mesclando 
bastante o time de acordo com 
as características do adversário. 
A partida será em casa às 15h.

 Se o histórico do técnico for 
levado em conta, a torcida do 
Fantasma pode se empolgar para 
a primeira partida, uma vez que 
o aproveitamento do clube em 
casa foi de 80% na competição, 
com 4 vitórias e apenas uma 
derrota, que aconteceu contra a 
Portuguesa, já nas quartas-de-fi-
nal da competição.  

O adversário será o Despor-
tivo Brasil, clube que disputou 
a Série A-3 do Paulistão e teve 
uma campanha ruim, ficando na 
13ª posição. Situado em Porto 

Time enfrenta Desportivo Brasil, amanhã, em casa, e técni-
co Wilson Jr. deve repetir o esquema utlizado na Série A-2
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Feliz, o clube destoa das outras 
equipes que formam o grupo do 
Fantasma. Com o selo de “clube 
formador”, coisa que poucos 
times têm no país, o intuito da 
equipe é formar jovens em sua 
base e lucrar com a venda. 

O foco central do DB não é 
a disputa do time profissional, 
em geral também formado por 
jovens do clube. A equipe tende 
a voltar as suas energias para os 
elencos de base, principalmente 

XXXX

o Sub 20. Nomes como Rodrigo 
Scarpa (meia do Palmeiras) e 
Rodrigo Muniz (ex-Flamengo) 
são exemplos de atletas que já 
passaram pelo time de Porto 
Feliz.

Ligado ao Grupo chinês 
Luneng, o Desportivo Brasil é 
um clube-empresa que tem par-
ceria com a equipe do Shandong 
Taishan Football Club, promo-
vendo intercâmbios com jovens 
chineses no futebol brasileiro.

Na primeira partida da 
Copa Paulista, os jogado-
res do Primavera vão entrar 
com animais em campo em 
uma ação de incentivo à 
adoção, que é promovida 
pela Upar Indaiatuba e Fo-
cinho Amigo Indaiatuba, 
duas ONGs voltadas para 
a causa animal. 

A ação será realizada 
em parceria com o movi-

mento Cadeia para Maus-
-tratos, idealizado pelo 
deputado delegado Bruno 
Lima (PP) e também pelo 
vereador Arthur Spíndola 
(PP), busca incentivar e 
conscientizar a adoção 
de cães dos abrigos, prin-
cipalmente os mais ve-
lhos, que ficam geralmente 
esquecidos nos abrigos. 
(LM).

Clube faz ação com ONGs de animais
Primavera (à esq.) e Desportivo Brasil se enfrentam 
na estreia da Copa Paulista com ânimos diferentes
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CLÁUD IA  RA TO
Especial para o Mais Expresssão

Signo de Libra
Os outros provocam 
um maior esforço de 

ação no nativo. Sua capacida-
de de planejar será modificada, 
sua atitude perante as situações 
será de se manter em movimen-
to. Momento de muita expan-
são espiritual. Nova filosofia 
ou visão de vida.

Signo de Escorpião
Momento para fechar 
acordos profissionais, 

ir em festas, travar relaciona-
mentos, descobrir mais acerca 
de si mesmo através dos outros 
e aí pode gerar um problema, 
os outros tendem a ter uma 
postura irritada ou agressiva e 
isso provocar uma reação igual. 
Tenha calma. 

Signo de Sagitário
Existem duas possí-
veis situações para o 

nativo: em uma, amigos trazem 
boas possibilidades e isso pode 
gerar novos contratos, fazer so-
ciedade comercial, ir a festas e 
conhecer novos grupos sociais. 
Em outra, o nativo pode perder 
a paciência com um volume de 
assédio dos amigos e sua na-
tural espontaneidade provocar 
mal-estar social. Desenvolver 
empatia não é fraqueza.

Signo de Capricórnio
Continua uma fase de 
introspecção. Pessoas 

importantes ou que tenham uma 
profundidade espiritual podem 
aparecer em sua vida e existe a 
possibilidade de levar a reuni-
ões sociais, oficializar namoro, 
fechar contratos, ou fazer uma 
sociedade comercial. Se casa-
do, o cônjuge pode precisar de 
seu apoio. Saúde em baixa não 
exagere.

Signo de Aquário
Não é um bom mo-
mento para ficar em 

festas, ou burburinho social. 
É sim um importante momen-
to para avaliar relacionamen-
tos (seus objetivos e causas).  
Momento para trabalhar for-
temente seu raciocínio lógico, 
sua capacidade de lógica e sua 
dialética. Começou um novo 
ciclo. Pode ser tanto um novo 
relacionamento quanto o nas-
cimento de um filho, quanto a 
descoberta de algo importante 
oculto em seu passado.

Signo de Peixes
O nativo precisa tomar 
cuidado com o que fala 

ou do modo como se porta perante 
os outros. Há uma forte possibili-
dade de fofocas geradas por causa 
do que falar ou de como se portar 
perante as pessoas. Ingenuamente 
pode se ver envolvido em situa-
ções indesejáveis.

Patinadores encerram 
Festa Junina com urban

Quem passou pela 
Avenida Kennedy 
na noite do último 

sábado (25) se deparou com 
algo inusitado. Um grupo 
de patinadores aproveitou 
o clima junino do 1º Arraiá 
Indaiatuba Rollers, realizado 
no Parque Meraki e, para fi-
nalizar a festa, saiu patinan-
do com o traje típico caipira 
pela via para a prática de 
urban - que é o patinar no 
asfalto, pelas ruas da cidade.

Além dessa ação, a tradi-
cional dança de quadrilha e 
diversas brincadeiras temáti-
cas, também realizadas com 
patins, ganharam destaque 
nesse evento, que contou 

O patinar no as-
falto pelas ruas da 
cidade supreendeu 
quem passou pela 
Kennedy sábado

XXX

HORÓSCOPO

De 01 a 07 de Junho de 2022

Signo de Áries
Aquele excesso de 
energia sentido em vá-

rias semanas anteriores, ainda 
permanece, mas agora, ao in-
vés de jogar essa força na sua 
imagem pessoal, nos hábitos 
diários, o nativo passa a usá-la 
em sua vida material, financei-
ra. E poderá descobrir que sua 
maneira de falar é muito im-
portante para conseguir atingir 
suas metas.

Signo de Touro
Sabe aquelas atitudes, 
irritações que surgem 

do nada, ou formas de agir que 
estavam ocultas, que criam 
empecilhos para a estabilidade 
do cotidiano? Pois bem, agora 
existe a forte possibilidade de 
ter controle sobre essas ações. 
Pode iniciar um movimento 
novo, um novo projeto, um dis-
cernimento importante aconte-
ce.

Signo de Gêmeos
O geminiano que tem 
projetos em andamento 

pode sentir que as coisas pare-
cem travar por várias situações: 
saúde afetada, atrasos em seus 
trabalhos, surgem empecilhos 
de forma inesperada e parece 
que tudo anda em câmara lenta. 
Momento para rever atitudes 
com calma.

Signo de Câncer
Situações familiares 
ocorrem trazendo fatos 

a serem tratados com raciona-
lidade e diálogo. Não adianta 
ficar irritado. Conjunge pode 
precisar de seu apoio. Traumas 
do passado ou da infância rela-
cionados a seus sentimentos ou 
a alguma forma de interpretar o 
que se diz, tendem a vir à tona 
para que seja reorganizado e 
eliminado de sua vida.

Signo de Leão
Em pleno inferno as-
tral o leonino pode 

enfrentar algumas dificuldades 
com suas palavras e modo de 
se comunicar, pode estar com 
sua saúde um pouco fragiliza-
da, e ter que enfrentar desor-
ganizações no trabalho. Quem 
tem empresa pode enfrentar re-
sultados das ações de emprega-
dos que meteram os pés pelas 
mãos.

Signo de Virgem
Sua percepção pode fa-
vorecer a libertação de 

inimigos declarados de sua vida. 
Seu jeito de agir transformará ini-
migos ocultos em amigos novos 
ou aqueles problemas confusos 
transformam-se em oportuni-
dades. Momento de expansão 
espiritual. Sua força de vontade 
está atuando de forma plena.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

ainda com a distribuição 
de vários prêmios e com o 
apoio da Prefeitura. 

Outro atrativo foi a reali-
zação de três provas de cor-
ridas entre os patinadores. 
Para essa e demais ativida-
des, uma das ruas do Meraki 
ficou interditada durante 
todo o evento, o que chamou 
a atenção dos participantes, 
que aproveitaram a ocasião 

Participantes se divertiram com o passeio pela Kennedy

Patinadores mostraram que a cidade fica mais leve  e fluida com 
o esporte e andaram por diversas ruas depois da festa junina

para patinar de modo seguro 
na via fechada.

“Existe um estudo levan-
tado na Câmara de Verea-
dores sobre o fechamento 
de uma rua para a prática de 
patins, essa é uma das nossas 
demandas. Quem sabe seja 
esse o espaço ideal para esse 
fim”, comentou um dos or-
ganizadores do evento.

O local já tem sido usado 
para a patinação às sextas e 
sábados e serve como ponto 
de encontro para o urban pela 
cidade. Já nos demais dias 
da semana, o grupo realiza 
atividades extras direciona-
das a todo o público inte-
ressado, desde iniciantes até 
avançados. Interessados em 
participar podem entrar em 
contato por meio da página 
do instagram @indaiatuba-
rollers.

Durante a festa, o grupo 
também promoveu uma ação 
social com a arrecadação de 
leite e alimento não perecí-
veis. Os mantimentos foram 
entregues na quarta-feira 
(29) à Associação Beneficen-
te Abid, instituição sem fins 
lucrativos que presta assis-
tência com projetos voltados 
a crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade. 
A Abid está localizada na 
Rua Ademar de Barros, 759, 
Centro de Indaiatuba e aceita 
todo tipo de doação.
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29º Passo de Arte Grand Prix
Data: 8 a 17 de julho

Local: Ciaei – avenida Enge-
nheiro Fábio Roberto Barnabé, 

3655, Jardim Regina 
Ingresso: R$ 60 (inteira) / R$ 

30 (meia)
compra online neste link: 

https://www.sympla.com.br/
evento/passo-de-arte-grand-

-prix/1599804
Informações: (11) 99480 8501/
contato@passodearte.com.br

SERVIÇO

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

REGINALDO AZEVEDO

Cidade recebe 3 mil bailarinos para o 
29º Passo de Arte Grand Prix deste ano
Evento começa no próximo dia 8 e terá competidores 
de 9 Estados, além do Paraguai e da Argentina. 

dos Instagrimm - Os contos dos 
irmãos Grimm em Stories, do 
grupo Cia Jovem de Dança de 
Jundiaí; e Elis - Viver é melhor 
que sonhar, apresentado pelo 
grupo saltense Faces Ocultas. 

Em seguida, no dia 13, co-
meça a Fase B da competição, 
com apresentações de danças 
populares, ballet clássico e de 
repertório. A Gala das Estrelas 
desta fase acontecerá no dia 17, 
a partir das 19h30.

R$ 25 mil
Em cada uma das Galas 

também serão escolhidos seis 
trabalhos, que receberão o tí-
tulo de Grand Prix e serão 
contemplados com premiações 
em dinheiro, totalizando R$ 
25 mil — distribuídos entre as 
categorias Melhor Bailarino e 
Bailarina, Melhor Coreógrafo, 
Prêmio revelação, Melhor grupo 
Pré e Juvenil e Melhor grupo 
Adulto e Avançado.

Os quatro escolhidos como 
Melhor Bailarino ou Melhor 
Bailarina ganharão ainda o 
Prêmio Toshie Kobayashi/Só 
Dança. Os 12 premiados serão 

Evento vai ter cursos e vivências 
A 29ª edição do Passo de 

Arte Grand Prix traz workshops, 
cursos e masterclasses com pro-
fessores e coreógrafos renoma-
dos, como Erika Novachi, que 
ensinará Jazz Lyrical; Rafa Rulli 
com Jazz Funk; Edy Wilson 
com Jazz Dance; e Juliana de 
Vecchi, com Musical. A relação 
completa com locais, nomes, 
conteúdo, horários e ficha de 
inscrição está disponível no site 
do Festival.

Em paralelo com a mostra 
competitiva e os cursos, haverá 

a Passo de Arte Fashion Dance, 
uma feira de produtos de dança, 
com exposição das melhores 
marcas do mercado da área. A 
feira acontece em todos os dias 
do evento, das 9h às 21h.

O Passo de Arte integra a 
programação do Festival de 
Inverno de Indaiatuba, com 
grupos de dança da cidade e 
participantes da competição, que 
se apresentam nos dias 9 e 10 de 
julho, das 12h às 15h, ao lado 
da Concha Acústica do Parque 
Ecológico.

convidados a participar da noite 
de abertura do Santos Dance 
Festival, em setembro. 

Bolsas
Os dez primeiros colocados 

nas variações de repertório 
ganharão bolsas de estudos 
para o Passo de Arte Move – 
International Summer Course, 
que acontece em janeiro, sendo 
bolsas integrais para o top 5 e 
bolsas de 50% de desconto do 6º 
ao 10º. Haverá ainda indicações 
para bolsas internacionais em 
escolas na Europa e Estados 
Unidos.

Indaiatuba vai sediar, de sexta 
que vem (8) até o dia 17 deste 
mês, a 29ª edição do Passo 

de Arte Grand Prix, uma mostra 
competitiva de dança com baila-
rinos de vários lugares do Brasil 
e da América Latina. 

Devem participar do evento 
no Ciaei (Centro Integrado de 
Apoio à Educação de Indaiatu-
ba) cerca de 3 mil bailarinos de 
135 escolas e de nove Estados 
brasileiros, além do Paraguai e 
da Argentina. 

Além da mostra, a progra-
mação do evento também conta 
com workshops, cursos e uma 
feira fashion voltada para o 
universo desta arte.

Entre os dias 8 e 12, aconte-
cerá a Fase A com performances 
de sapateado, danças urbanas, 
jazz, estilo livre e dança con-
temporânea. Ainda no dia 12, 
às 19h30, será realizada a Gala 
das Estrelas com os primeiros 
lugares desta fase. Na ocasião, 
haverá os espetáculos convida-

Mostra escolherá os melhores e pagará prêmios em dinheiro 
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Nossa cliente Pâmela da JobLine recebendo um Bolo da 
Madre, mimo do Jornal Mais Expressão.

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!

O amigo e cliente Murilo da Plenus Imobiliária recebendo 
um Bolo da Madre, carinho desse semanário.

28º Festa Junina do Colégio Meta no Salão da Viber

Dra. Ana Lúcia consultando o lindo Luck, junto com o 
tutor Diego, na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



No último dia 23 de junho aconteceu no Yazigi Indaiatuba, o lançamento do 10°Encontro de Educadores, que 
contou com a presença dos Secretário de Educação de Indaiatuba e Elias Fausto, Heleno Luiz Jr e Sandra Bicudo, 
respectivamente , além de representantes da Diretora de Ensino de Capivari Diretores, professores e a imprensa. O 
Encontro de Educadores acontecerá no dia 13 de Agosto e será  um dia voltado para a voz e protagonismo destes 
profissionais tão importantes para nossa sociedade . O objetivo é socializar práticas e apresentar frentes inovadoras.
Inscrições já aberta com vagas limitadas: siga nas redes sociais, escola ou No Yázigi Indaiatuba.

A23A23SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022

E como o mês é de festa, a Plenus Imobiliária não poderia deixar passar em branco e realizou na última terça-feira 
dia 28 o Arraial Plenus, teve música,  comida típica e o principal a união de uma equipe Top, parabéns pela iniciativa 
Murilo e Rayssa!

A linda princesa Rafaella completou 1 ano no dia 26 
de junho, as titias Mirian e Sonia da Z10 Imóveis, 
seus familiares e nós do Mais Expressão,  desejamos 
parabéns,  felicidades e que Deus a abençoe sempre!

Daiane da DG Loteamentos, recebendo um delicioso 
bolo da Doce Sabor Bolos & Cia, um carinho do Mais 
Expressão!

Nossa cliente e amiga Dra. Alexsandra Manoel Garcia 
da AMG Advocacia, com a Dra Julia, no Congresso de 
Direito de Família e Sucessões em Gramado no Rio 
Grande do Sul!

Miriane e Leidy da Green Indaiatuba,  receberam um 
carinho do Mais Expressão, um delicioso bolo da Doce 
Sabor Bolos & Cia!

Anna Maria Precoma e Gustavo Engelman Bortoletto, 
casaram no último sábado dia 25/06, no Clube 9 de Julho, 
nossa cliente e amiga Dra. Katia Precoma e nós do Mais 
Expressão desejamos parabéns e muitas bênçãos a este 
lindo casal!

Nossa cliente Joyce da Prime Yoga Indaiatuba, loja 
Especializada em Malhas Pós Cirúrgicas e Cintas 
Modeladoras, recebeu uma linda flor do Recanto das Flores, 
um mimo do Mais Expressao!
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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$ 480 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 hidro-
massagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha planejada, dispensa 
com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com churrasqueira, pia e balcão em granito. 
Possui edícula com banheiro, quintal e portão eletrônico. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor. 
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 banheiros, cozinha, 
copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem para 2 carros. Possui sobrado nos 
fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, banheiro, 
garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e sala de 
jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar condicionado, 
jardim de inverno e portão eletrônico. 
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 
carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha, lavanderia, 
garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha 
planejada integrada com sala de estar, banheiro, lavanderia, escritório, garagem para 2 carros e churrasqueira.

CA347 – JD. ESPLANADA – R$1.890.000,00 - 3 suítes sendo 1 máster com closet, sala de estar 2 ambientes 
com pé direito alto, escritório, lavabo, cozinha, área gourmet com pia e churrasqueira, depósito, área de serviço, 
banheiro externo, piscina com cascata e garagem para 4 carros.
CA349 – JD. NOVA VENEZA - R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem para 2 carros. 
CA350 – JD. NOVA VENEZA – R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem para 2 carros. 
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, inte-
grada à cozinha, área gourmet, banheiro social, área de serviço e garagem coberta. Possui infraestrutura para 
ar-condicionado e aquecimento solar.
CA353 – JD. REGINA – R$798 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com hidromassagem, banheiro social, sala de 
estar dois ambientes, cozinha, copa, edícula e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira, portão eletrônico e 
aquecedor 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 compar-
tilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet 
e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 8 carros sendo 4 
cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala 2 
ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia planejada, escritório, 
dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet planejada 
com forno de pizza e churrasqueira. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros sendo 1 coberta 
e churrasqueira. 
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda, living superior 
com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de jantar, cozinha americana com ilha e 
armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros, dispensa, lavanderia, escritório, depósito, wc e piscina, 
paisagismo, 6 vagas de garagem sendo 3 cobertas e entrada de serviço. 
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina churrasqueira e quintal.

APARTAMENTOS
                                                                                                                                                                                                        
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. 
AP559 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$550 MIL - 2 dormitórios com móveis planejados sendo 1 suíte, banheiro 
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda e 2 vagas 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. Aceita permuta com carro até 
R$30 Mil.  OBS: Valor  R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m² 
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                  
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor 
da venda sob consulta.      
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m². 
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.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço 
artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui 
piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, 
cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e garagem. 
Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, lavabo, sala, 
cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
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$2.200,00- 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 8781 - Apartamento Vila Aurora - 1 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço - R$1.200,00 + IPTU

3 ref site 32462- Casa Jardim Morada do Sol - 1 dorm, sala, 
cozinha, banheiros, área de serviço - R$ 1.300 + IPTU

7 Ref site 32482- Casa Jardim Chapadão - 2 dorm, 2 banhei-
ros, 2 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 590.000,00

8 ref site 32471 - Casa Jardim Bom Princípio - 3 dorm , 2 ba-
nheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
610.000,00

4 ref site 32434 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, sala, 
banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 1.800 + Cond 
+ IPTU

5 ref site 32454 - Apartamento  Jardim Bela Vista - 3 dorm, coz, 
2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 2.100,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 28539- Casa Jardim Regina - 3 dorm ,1 suíte, sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$ 3.200 + IPTU

10 ref site 32468 - Terreno Jardim Laguna - Lote de 300,00 
m² - R$ 330.000,00

11 ref site 32363 - Apartamento Parque São Lourenço - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 280.000,00 

12 ref site 32429 - Apartamento Jardim Casablanca - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro, área serviço e garagem - R$ 385.000,00

9 ref site 30462 - Terreno Portal das Acácias - Lote de 149.50 
m² residencial - R$ 280.000,00

1 ref site 32424- Casa Jardim Morada do Sol- 1 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço R$ 900,00 + IPTU
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CA10228 - AT 175m² AC 165m² - LINDO SOBRADO  EM 
CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL VISTA VERDE - 3 dormi-
tórios com varanda , sendo 01 suíte com closet,  sala estar 
e jantar, lavabo, cozinha com cooktop, forno elétrico e coi-
fa, área de serviço, varanda gourmet com churrasqueira, 
ventilador de teto, banheiro externo, 03 vagas de garagem, 
sendo 01 coberta, spa.  Todos os quartos com ar condicio-
nado, todos os cômodos com móveis planejados. Área de 
lazer do condomínio: quiosque com churrasqueira; quadra 
poliesportiva; playground, salão de festas e área Verde. R$ 
850.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11)  98512-9291.

CA10231 - AT.75m² AT. 66m²  - CASA TÉRREA À VENDA 
RESIDENCIAL JARDIM NOVA VENEZA - 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, cozinha planejada, sala 02 ambientes, 
churrasqueira, lavanderia, garagem coberta para 01 au-
tos, a poucos minutos do centro, comercio próximo. R$ 
350.000,00. CORRETORA FABIANA – CRECI: 240649 – 
TEL: (19)  97416-3783.

AP05462- AU. 128 m² com 04 dormitórios sendo 02 suítes, 
com planejados nos quartos e cozinha e lavanderia, sala am-
pliada, piso vinilico, box e espelhos nos wcs, aquecedor à gás, 
iluminação toda em Leds, ar condicionados nos ambientes, 
varanda gourmet com churrasqueira, sol da manhã, garagem 
coberta 03 autos e home box, prédio com gerador próprio. R$ 
1.200.000,00. CORRETOR JOÃO VICENTE – CRECI: 99221 
– TEL (19) 97409-2113

AP05550 - AU.78m² -PREMIUM RESIDENCE - Excelente 
apartamento, 02 dormitórios planejados, sendo 01 suíte, sala 
de jantar e estar planejados, wc social, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda gourmet com churrasqueira e armários. 
R$ 540.000,00. CORRETORA LIA – CRECI 185819 – TEL: 
(19) 99815-6906.

CA10054 - CASA TÉRREA  - CONDOMÍNIO  VILA YTU  
- JARDINS DO IMPÉRIO - AT 150 m² - AC 112m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala com pé direito duplo, cozinha 
com planejados e integrada á area gourmet com churras-
queira, WC social, lavanderia,  02 vagas de garagem. Ar 
condicionado,  rico em armários planejados, iluminação em 
led,  piso em porcelanato, portas balcão nos dormitórios, fino 
acabamento. Portaria 24 horas.  R$  750.000,00. CORRE-
TORA YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA10167 - CASA A VENDA CONDOMINIO MONTREAL 
RESIDENCE - INDAIATUBA/SP, AT.150 m² AC.105m² - 03 
Dormitórios, sendo 02 suítes, todos planejados, Sala de 
Estar, Sala de Jantar, escritório, Cozinha Planejada com 
Cooktop, Coifa e Forno Elétrico, Garagem coberta para 02 
carros. Condomínio com Área de Lazer completa, Piscina 
Adulto e Infantil, Playground, Quadra Poliesportiva, Salão 
de Festa. R$ 780.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI: 
212063 – TEL: (19) 99600-1290.

01 banheiro social, cozinha e área de serviço, 01 vaga de 
garagem. Apartamento totalmente reformado recentemen-
te inclusive os sistemas hidráulico e elétrico,  rico em armá-
rios planejados, acabamento de primeiríssima linha, teto 
rebaixado com luzes embutidas. R$ 480.000,00. CORRE-
TORA 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 integrada com móveis plane-
jados e cooktop , wc social com acabamento de primei-
ra linha, área de serviço coberta, área gourmet com pia 
e churrasqueira, ar condicionado nos quartos e sala, 02 
vagas de garagem sendo 01 coberta, área de lazer com 
quadra poliesportiva, quadra de tênis, playground, sa-
lão de festas, segurança e portaria 24horas. VENDA R$ 
679.000,00. CORRETORA VILMA - CRECI: 123124 - 

TEL: (19) 99712-0636.

CA10224 - SOBRADO A VENDA - JARDIM ESPLAN-
DA II - INDAIATUBA/SP. AT300M². AC.230M² - 03 Dor-
mitórios sendo 01 suíte, 01 WC social. Sala de Estar 
e Jantar. Lavabo, Escritório,. Cozinha. Despensa. La-
vanderia Fechada. 04 vagas de Garagem, sendo 02 
cobertas. FUNDOS: Churrasqueira com WC. Quintal 
Amplo. R$ 880.000,00. CORRETORA JUDITE - CRE-
CI: 212063 - TEL: (19) 99600-1290.

CA10215 - AT.150m² - AC.103m² - CASA TÉRREA - 
VENDA - CONDOMÍNIO PARK REAL - 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, área gourmet integrada com a cozinha 
e sala de jantar, cooktop, lavanderia coberta, paisa-
gismo. Portaria 24h, área de lazer com churrasqueira, 
playground, quadra de tênis, espaço gourmet, salão de 
festa. R$ 680.000,00. CORRETORA GIANE - CRECI: 
246826 - TEL: (19) 99827-4099.

TE06656 - TERRENO - PARK GRAN RESERVE - AT 
215 m² - Empreendimento em condomínio fechado com 
área de lazer completa, trilhas para caminhada, locali-
zação privilegiada. R$ 360.000,00. CORRETORA SO-
NIA - CRECI: 244869 - TEL (19) 98989-9575.

AP05451 - AU 63 m² - APARTAMENTO PARA VENDA  
- RESERVA VISTA VERDE - JD SANTIAGO - INDAIA-
TUBA/ SP , 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala integra-
da, 02 banheiros, 01 sacada com sol da tarde, 01 co-
zinha, 02 vagas , próximo a rodovia, a poucos minutos 
do aeroporto. Portaria com segurança 24 horas, área 
de churrasqueira, piscina, sauna, salão de festa e play-
ground. R$ 368.000,00. CORRETORA SONIA - CRE-
CI: 244869 - TEL (19) 98989-9575.

AP04891 - VILA GEORGINA - AU .90 m² - Belíssimo 
Apartamento  - 03 dormitórios (sendo 01 suíte e 01 con-
vertido para closet), sala de 02 ambientes com sacada, 

VENDAS
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Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Vene-
za, 3 dms., fino aca-
bamento, aceita-se fi-
nanciamento. 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 Loca-
do por: R$4 mil Prédio 
residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 4 
imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m².Ótimo 
local. Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, 
edícula no fundo com 3 
cômodos e 1 banheiro, 
terreno de 250m² área 
construída 201m² Va-
lor R$ 330 mil (negó-
cio com uma grande 
oportunidade) Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550

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
Apartamento Par-
que São Lourenço: 
com 2 Dormitórios por 
R$2.100,00/mês -- (19) 
9 8922-9687
Alugo kitnet Coli-
bris:  com 1 quarto por 
R$895,00/mês -- (19) 9 
8922-9687
Alugo apartamento 
parque Morada do 
Sol: com 2 quartos por 
R$1.800,00/mês -- (19) 
9 8922-9687

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

Vende-se área para lo-
teamento entre Monte 
Mor e Capivari, são 6 
alqueires e está no va-
lor de 900 mil. Contato 
(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 terre-
no 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, polies-
portiva, Academia, Es-
paço pet. Valor R$355 
mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno Jardim 
Casa Blanca: 152 me-
tros 40 mim de entra-
da e transfiro a dívida 
liberação para cons-
trução início de 2022 
já possui escritura 40 
mil de entrada já libe-
rado para construção  
11947500789 Fernando

planejado, lavanderia, 
porcelanato, condomí-
nio com piscina, qua-
dra de futebol, play-
ground. Localizadono 
bairro santa cantarina 
e vila mascote, com óti-
ma localização comer-
cial 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 apartamen-
to no Rio de Janei-
ro: bairro de Laran-
je i ras,  t ranqui lo  e 
indevassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Contato 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé do  
Pq Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. Dir. 
c/ prop. F. 99268-4672
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092

Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis :  com 2 
dom. sala, cozinha, 

Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG. Casas 
construidas no mes-
mo lote AT 197m2, de 
frente pra Rua prin-
cipal,centro da cida-
de. Casa 1 :com AC 
100m2 com 3 quar-
tos,Casa 2: com 97m2 
AC,com 2 quartos. 
Valor: R$ 550.000,00. 
Tratar com Carlos/San-
dra. Fone:(019)9711-
98369 . (019 )9948 -
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários 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.
OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 Dormitó-
rios à venda por R$ 
310.000 -- (19) 9 8922-
9687 
OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 dormi-
tórios à venda por 
R$395.000,00 ou lo-
cação por R$2.300,00 
--(19) 9 8922-9687
OPORTUNIDADE: 
Casa com 3 dormitórios 
em Indaiatuba à venda 
por R$300.000,00 -- 
(19) 9 8922-9687
OPORTUNIDADE: 
casa com 2 dormi-
tórios à venda por 
R$295.000,00 -- (19) 
9 8922-9687
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 In-
daiatuba à venda por 
R$300.000,00. Contato 
(19) 98922-9687.
Vendo casa: casa com 
02 dormitórios à ven-
da por R$295.000,00. 
Contato (19) 98922-
9687.
Vendo casa: casa com 
04 dormitórios em In-
daiatuba à venda por 
R$400.000,00. Contato 
(19) 98922-9687.

Vendo casa Jardim 
Pau Preto:  região  
das  clinicas terreno 
12x25 preço  moleza 
989764356 zap claro  
aceito parceria.

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.
Sobrado Cidade Jar-
dim: com 3 dormitórios 
por R$2.100,00/mês 
-- (19) 9 8922-9687
Alugo casa Jd Tro-
pical: 3 dormitórios 
por R$2.150,00/mês 
-- (19) 9 8922-9687

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 - 
Apartamento em São 
Paulo no 11º andar, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha com moveis 

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, airbag, 
multimídia original com 
câmera de ré e controle 
no volante, piloto auto-
mático, rodas de liga 
leve, banco do motoris-
ta com ajuste de altura, 
retrovisores elétricos e 
com rebatimento, con-
trole de tração, isofix, 
freios abs, sensor de 
estacionamento, san-
to antônio e estribo, 
protetor de caçamba, 
farola auxiliar e manual 
e chave reserva. Lucia-
no 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 dividas  
(11) 98249-6899
Ofereço-me: Mani-
cure+ pedicure 40,00 
botox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para fa-
zer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para tra-
balhar como motorista 
particular com o seu 
carro, saiu a noite be-
beu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
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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Agradeço ao hospital 
UPA e hospital augusto 
de oliveira Camargo cui-
dadoras acompanhantes 
que estiveram cuidan-
do com respeito e amor 
ao meu pai de 110 anos 
José Fernandes morgado



Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AJUDANTE DE 
COZINHA – Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba.

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

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

AUXILIAR DE LIM-
PEZA - Experiência 
na função. Dispo-

nibilidade de horá-
rio.

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO – En-
sino fundamental 
completo. Experiên-
cia na função. Ter 
CNH B (viagens para 
outras cidades). 

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

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

M A N U T E N Ç Ã O 
PREDIAL – Expe-

riência na função. 
Disponibilidade de 
horário. Residir em 
Indaiatuba. 

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

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC – Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Co-
nhecimentos em 

Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de 
Leitura e Interpre-
tação de Desenho.

RECEPCIONISTA 
- Ensino médio 
completo. Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba. 

TÉCNICO DE SE-
GURANÇA DO 
TRABALHO – Ex-
periência em in-
dústrias. Residir na 
região.

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

V E N D E D O R ( A ) 
– Ensino médio 
completo. Expe-
riência mínima de 
01 ano na função.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JOSEFA VIEIRA 
DE JESUS ROCHA 
com 89 anos , Era Vi-
úvo(a) de ANTONIO 
MARQUES DA RO-
CHA sendo filho(a) de 
IGN e MARIA VIEIRA 
DE JESUS. deixa 
filho(s): GENI,ADEL-
SON,GABRIEL,GIL-
BERTO,EDIMILSON. 
(MAIORES), Faleci-
do em: 22/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 22/06/2022. 

2. GUIOMAR CRIS-
PIM ARRUDA DE 
MORAES com 92 
anos , Era Viúvo(a) 
de SILVIO DE AR-
RUDA  MORAES 
sendo filho(a) de 
JOSE CRISPIM MA-
NOEL e MALVINA 
SILVA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Faleci-
do em: 22/06/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
22/06/2022. 

3. JURACY DE AR-
RUDA BALABEM 
com 85 anos , Ca-
sado (a) com JOAO 

BALABEM sendo fi-
lho(a) de JOAQUIM 
MARTINS DE ARRU-
DA e IRIA IGNACIA 
DE PROENÇA. deixa 
filho(s): LOURDES, 
ANTONIO, LEONIL-
DA, AMAURI, ODE-
TE, CLAUDEMIR, 
ADEMILSON, LE-
ONILSON, LEAN-
DRO, MARLI (MAIO-
RES), Falecido em: 
22/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
23/06/2022. 

4. APPARECIDA 
DELLA ROSA SCHIA-
VINATO com 86 anos , 
Era Viúvo(a) de ARIS-
TIDES SCHIAVINA-
TO sendo filho(a) de 
FRANCISCO DELLA 
ROSA e LEONTINA 
MARQUES DE OLI-
VEIRA DELLA ROSA. 
deixa filho(s): EDNA,-
CASSIO,TÂNIA,LAU-
RIBELTO,GABRIELA 
(MAIORES), Falecido 
em: 22/06/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 23/06/2022. 

5. MARIA DE LOUR-

DES SARTORI FRA-
GA com 86 anos , Ca-
sado (a) com ELISEU 
PEREIRA FRAGA sen-
do filho(a) de GASTÃO 
SARTORI e ANGELI-
NA MILANI SARTORI. 
deixa filho(s): ZORO-
ASTRO, LUCIA, DEO-
CLIDES, ELISABETE 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 23/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 23/06/2022. 

6. PAULO SERGIO 
PEREIRA DA COSTA 
com 48 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de FERNANDO PE-
REIRA DA COSTA e 
MARIA DALVA BATIS-
TA. deixa filho(s): EDU-
ARDO, SABRINA, SA-
MANTA (MAIORES), 
NICOLAS e EITOR 
(MENORES), Faleci-
do em: 23/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 24/06/2022. 

7. EDNA PEDROSO 
DE PROENÇA com 
79 anos , Casado (a) 
com INACIO PROEN-

ÇA sendo filho(a) de 
OLIVIO PEDRO DOS 
SANTOS e LAURINDA 
MARIA DA CONCEI-
ÇÃO. deixa filho(s): 
EMERSON, VAGNER, 
PAULA, MEIRECLER, 
VALERIA E SOLANGE 
(MAORES), Faleci-
do em: 23/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/06/2022. 

8. MARIA ORFELIA 
DOS SANTOS SOA-
RES com 81 anos , Era 
Viúvo(a) de LIBERALI-
NO MARTINS SOA-
RES sendo filho(a) de 
AVELINO JOÃO DOS 
SANTOS e DOMINGA 
MENDES DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
NILMA, NILTON, NIL-
VANO, ADRIANA, AS-
TROGILDO ( MAIO-
RES ), AURELIO ( 
FAL ), Falecido em: 
23/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/06/2022. 

9. ELAYSE MARIA 
HACHICH com 69 
anos , Era Soltei-

ro(a) sendo filho(a) 
de ELIAS HACHICH 
e LINDA IRANI HA-
CHICH. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
23/06/2022, e cremado 
(a) no CREMAT.UNI-
DAS-PIRACICABA-SP 
aos 26/06/2022.

10. MARIA MADA-
LENA RODRIGUES 
QUAIOTI com 78 anos 
, Casado (a) com NEL-
SON JOSÉ QUAIO-
TI sendo filho(a) de 
JOAO RODRIGUES 
DE AGUIAR e JOA-
NA TRASFERRETI 
RODRIGUES. dei-
xa filho(s): VAGNER 
58, Falecido em: 
24/06/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 24/06/2022.

11. IRINEU FRAZAT-
TO JUNIOR com 67 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de IRI-
NEU FRAZATTO e 
ROSA PAUZER FRA-
ZATTO. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
24/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 

25/06/2022. 

12. RUTH SANT’ 
ANNA IVANOV com 
81 anos , Casado (a) 
com JOAO IVANOV 
sendo filho(a) de 
JOÃO SANT’ ANNA 
FILHO e ROSALINA 
SANT’ ANNA. deixa 
filho(s): MARTA,MAR-
CIA. (MAIORES), Fa-
lecido em: 24/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/06/2022. 

13. TEREZINHA SU-
DARI com 77 anos 
, Era Separado(a), 
sendo filho(a) de 
JOAQUIM SUDARI 
FLORENTIM e ANA 
CAROLINA DA SILVA. 
deixa filho(s): EDIL-
SON, ELIANE, ELIE-
TE, EDNA, ESTER 
(MAIORES), Falecido 
em: 24/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 25/06/2022. 

14. VERALUCIA 
BARTA FRANÇA 
com 53 anos , Casa-
do (a) com VALMIR 

LUIZ FRANÇA sendo 
filho(a) de  THEREZA 
BARTA DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
KAREN 36,CAMILA 
31,VALMIR 24, PE-
DRO 08, Falecido em: 
24/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
25/06/2022. 

15. ANTONIO POIA-
NI com 94 anos , Ca-
sado (a) com APPA-
RECIDA DE JOÃO 
POIANI sendo filho(a) 
de LUIZ POIANI e 
CATHARINA PELIS-
SARI. deixa filho(s): 
MARIA, TEREZINHA, 
LUIZ (Maiores), VERA 
(FAL), Falecido em: 
24/06/2022, , e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/06/2022. 

16. DIONICE SANTA 
ROSA LIMA com 66 
anos , Casado (a) com 
JOSE SIQUEIRA LIMA 
sendo filho(a) de AN-
TONIO SANTA ROSA 
e ARLINDA DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): 
ELISANGELA,FABIO,-

NATALIA (MAIO-
RES), Falecido em: 
24/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
25/06/2022. 

17. FERNAN-
DA MARTINS FER-
REIRA com 39 anos 
, Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de 
FRANCISCO JOSE 
FERREIRA e MER-
CEDES CARVALHO 
MARTINS FERREI-
RA.NAO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
25/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
25/06/2022. 
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