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Evento foi considerado o maior de São Paulo desde o início 
da pandemia de Covid-19, em 2020. Com mais de 1200 reu-
niões marcadas e cerca de 160 empresas, números impressio-
naram as entidades que organizaram o encontro empresarial. 
Segundo levantamento divulgado pelo Ciesp, cerca de 60% 
das 160 empresas eram de outras cidades. 

Cidade tem registro de caso 
desconhecido de hepatite

DIVERSIDADE - Indaiatuba recebe novamente a Pa-
rada do Orgulho LGBTQIAP+, mas evento será em setem-
bro.  Há dois anos celebração está suspensa. Expectativa é 
de 20 mil pessoas.

Editorial
No texto “A empreita-

da da diversidade”, este 
jornal defende que as au-
toridades ajudem a com-
bater os preconceitos.
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Indaiatuba 
sedia maior 
Rodada de 
Negócios 
do EstadoEquipe feminina 

ganha título da 
Liga Campineira 
de Futsal

Sarah Souza  e Valdir Va-
lota, da Água Ibirá, estarão no 
Troféu Frutos de Indaiá. 

Em partida tensa e 
cheia de emoção, 
equipe feminina 
consegue empatar nos 
últimos segundos e 
garante troféu para o 
município.

Competição
de dança vai
pagar prêmio de 
R$ 25 mil 

Primavera vai 
buscar amanhã, 
em Leme, a 
primeira vitória
Após revés na estreia, 
Fantasma tenta aprender 
lições para se recupar 
na competição e será 
jogando em Leme. 
Confira a análise do 
último jogo.

Memphis e Avalia 
anunciam fusão 
para aprimorar 
experiências

Cidade sediará 
a 10ª edição 
do Encontro de 
Educadores  

Troféu Frutos 
de Indaiá 2022
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Cultura e saúde 
são assuntos mais 
buscados no 
Mais Expressão
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Homem ateia 
fogo em outro 
em praça do 
centro 
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A empreitada da diversidade
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Você sabe o que é apneia do sono?
Apneia do sono é um evento que pode ocorrer enquanto dormimos. Ela é caracterizada pela au-

sência de respiração por alguns segundos, o que pode ocorrer diversas vezes durante a noite e, em 
algumas situações, pode estar presente em pessoas que roncam. 

Pessoas com apneia do sono podem não perceber que têm o problema. Geralmente quem percebe a 
dificuldade é a pessoa que dorme junto ou está próximo a nós. 

Quem possui rinite, sinusite, desvio de septo, retrognatismo, síndromes e/ou obesidade pode estar 
mais propenso à apneia. 

O diagnóstico é feito pelo médico e, na maioria das vezes, requer exames de polissonografia para 
determinar se a apneia é existente e, também, definir seu grau. 

Alguns sinais que podem indicar alteração no sono são: irritabilidade, cansaço, hipertensão, ansie-
dade, impotência sexual, dificuldade de memória e concentração, entre outros. 

O tratamento comumente acontece com o uso do CPAP, considerado como padrão-ouro no trata-
mento da apneia, que é um equipamento que envia um fluxo contínuo de ar durante a noite, diminuindo 
assim os eventos de apneia. Concomitantemente à utilização do CPAP podemos observar melhora na 
qualidade do sono, aumento de energia e motivação e, também, maior capacidade de memória e aten-
ção. 

Atualmente a Audiocamp atua no tratamento da apneia do sono por meio de CPAP de diversos 
modelos e marcas. 

Trabalhamos com o CPAP automático da Fisher & Paykel, um dos melhores CPAPs do mundo! 
Ele é compacto, discreto e silencioso. É bastante indicado para quem nunca utilizou CPAP e busca o 
que há de melhor na terapia do sono. Possui umidificador integrado 
com sensores que detectam automaticamente o ambiente para manter 
o conforto constante durante a noite, alívio expiratório para auxi-
liar na exalação do ar e rampa automática e responsiva para que, 
ao acordar, a pressão seja reduzida no nível de conforto do usuário. 
Além disso, o CPAP da Fisher & Paykel possui aplicativo que permite 
acompanhar o progresso da terapia, bem como sobre a noite de sono. 

Agende uma consultoria na Rede de Clínicas Audiocamp para co-
nhecer toda a tecnologia disponível ao tratamento da apneia do sono!

Como nunca ocorreu antes, o final de junho e o início deste julho chamaram a atenção para uma 
preocupação maior com a diversidade da população. Não é à toa que esse incômodo tenha crescido 
tanto, afinal o Brasil é hoje o país que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo.

Talvez seja por isso que São Paulo tenha sediado, no final de junho, a maior Parada do Orgulho 
LGBTQIAP+ do planeta sob o mote de ter a maior representatividade política. Quanto mais opressão, 
maior é a necessidade de reagir com ações que impactem a vida de todos os cidadãos 

Na esteira dessa parada de São Paulo várias outras ocorreram pelo país afora com o mesmo objetivo 
de trazer a público a necessidade de se preocupar. Em Salto, o evento reuniu 25 mil pessoas no primeiro 
final de semana deste mês de julho, um número expressivo para essa luta.

Em Indaiatuba, a Câmara de Vereadores votou e aprovou a inclusão no calendário de eventos da 
cidade a realização da Parada do Orgulho LGBTQIAP+. O único inconveniente é que a votação colocou 
o evento para o final do ano, o que o desloca totalmente dos demais realizados agora.

Independentemente de se realizar no final do ano ou agora em Indaiatuba, o fato é que o movimento 
tem ganhado adeptos por conta de uma evolução de pensamento e por uma redução considerável da 
intolerância da sociedade e isto é um passo significativo na luta pela igualdade.

Buscar a sustentabilidade implica na conquista do “progresso humano em uma teia de vida flores-
cente” como disse Kate Raworth em Economia Donut. Ela reconhece com isto que já se discute o que 
se quer ser no conjunto, em coletividade, considerando-se sociedade como um todo.

É da diversidade de pessoas de que o Brasil está repleto que nascem múltiplas histórias que unem 
os diferentes e que podem potencializar a capacidade de sonhar, de enxergar novos caminhos e de 
apresentar a quem está no comando que é preciso mudar, acolher e evoluir.

Frise-se que a diversidade não se resume à representatividade de gênero e à orientação sexual. Ela 
inclui povos e comunidades tradicionais tão violentamente atacados em conjunto com aqueles que tentam 
apoiá-los e defendê-los, algo inadmissível em todo sentido.

Central de atendimento: 0800 591 2124 / WhatsApp: (19)99436-3945 www.audiocamp.com.br

Dr. Alexandre Antoniou

Doenças de inverno em cães
Com a chegada do inverno, algumas doenças se apresentam com maior frequência em cães. 

Elas acontecem pelo clima frio e seco que acomete as vias áreas superiores.
São doenças do trato respiratório provocadas por vírus e por bactérias que podem passar de 

animal para animal.
Conhecida como tosse dos canis, a doença bacteriana bordetela bronchiseptica (bactéria) ou 

parainfluenza canina Tipo II (vírus) são as mais comuns nesse período.
Também temos a cinomose (vírus), que, apesar de ocorrer o ano inteiro, 

tem uma maior incidência no inverno.
A cinomose é uma doença de difícil cura. Ela apresenta um quadro res-

piratório e neurológico.
Todas elas podem ser prevenidas com vacinas e assim manter seu ani-

mal imunizado para essas doenças.
Vacinar é um gesto de amor.
Consulte seu veterinário regularmente.

Na quinta edição da 
sua história, publicada 
em 14 de setembro de 
2002, o Mais Expres-
são, que ainda usava 
o nome de Expres-
são Popular, trouxe 
como principal notícia 
a informação de que a 
justiça havia mandado 
desligar os radares que 
monitoravam a velo-
cidade. A razão era 
o questionamento da 
legalidade do uso dos 
aparelhos para a aplica-
ção de multas. O enten-
dimento da justiça era 
de que os radares não 
poderiam ser utilizados 
até que houvesse uma 
aprovação da aferição 
desses equipamentos.  De acordo com a notícia, 2.655 
multas aplicadas haviam sido suspensas com o desli-
gamento por decisão preventiva.

ARRAIÁ - No sábado 
(9), no Colégio Progresso, 
em Indaiatuba, das 14h às 
17h acontecerá o Arraiá 
Beneficente da Igreja Red. 
O evento será em prol da 
construção do novo espaço 
da Red e contará com co-
midas típicas, bingo com 
sorteio de diversos prê-
mios, espaço kids e etc. Os 
ingressos são a partir de R$ 
15,00. Então, se você curte 
comida boa e ainda gosta de 
ajudar o próximo, não deixe 
de participar! Para mais in-
formações, fale pelo what-
sapp: (19) 98165-8066.

Para os amantes da série brasileira Sintonia, a es-
pera acabou! A 3ª temporada já tem data de estreia e 
estará disponível na Netflix na próxima quarta-feira 
(13). A série, que é idealizada e produzida pela Kon-
dZilla, traz em seus novos episódios os protagonistas 
enfrentando desafios em suas carreiras e vida pes-
soal. Enquanto Rita (Bruna Mascarenhas) se prepara 
para concorrer à vaga de vereadora pela congrega-
ção, Doni (Jottapê) luta para se manter em evidência 
na música, após ter atingido o topo das paradas de 
funk. No trailer, ele aparece em Paris, mostrando que 
está no ápice profissional.

SINTONIA ESTREIA QUARTA

FESTIVAL - Nos dias 
8, 9 e 10, no Parque Eco-
lógico, também em Indaia-
tuba, ao lado da Concha 
Acústica, acontece o Fes-
tival de Inverno Sabores 
da Terra, reunindo várias 
atrações culturais e o me-
lhor da gastronomia de 
raiz, resgatando tradições 
culinárias caipiras, com 
comidas feitas em fogo de 
chão, disco de arado, fogão 
a lenha e defumadores. 
Além da culinária, haverá 
também apresentações de 
dança e música ao vivo. 

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI
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Parada LGBTQIAP+ retorna mais politizada 
após dois anos de suspensão pela pandemia

Semana da Diversidade acontece só em setembro 
Diferentemente de ou-

tras cidades que realizaram 
a Parada no Mês do Orgu-
lho, em junho, a Parada do 
Orgulho LGBTQIAP+ de 
Indaiatuba vai acontecer 
só em setembro. Por impo-
sição de uma lei de 2013, 
que incluiu o evento no ca-
lendário oficial da cidade, 
a data definida ficou sendo 
11 de setembro.

“Há 13 anos fazemos a 
semana do orgulho na se-
gunda quinzena de setem-
bro”, disse Jeferson Berti, 
idealizador e organizador 
do evento.

“No começo, cada ci-
dade tinha uma data para 
que os eventos não bates-
sem, com a criação da lei, 
em 2013, sempre realiza-
mos a semana do orgulho 
na segunda semana de 
setembro”, comentou o 
organizador. 

A lei nº 6.119 foi pro-
posta pelo ex-vereador 
Derci de Lima (PT), em 08 
de abril de 2013 e sancio-
nada à época pelo prefeito 
em atividade Antônio Car-
los Pinheiro. 

Com isso, a Prefeitura 
de Indaiatuba, através da 

LUCAS MANTOVANI
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Organizador afirma que objetivo é dar visibilidade à diversidade e combater o preconceito

Para quem estranhou que 
Indaiatuba não tenha 
tido neste ano ainda a 

Parada do Orgulho LGBT-
QIAP+, como várias cidades 
tiveram entre junho e este 
mês, o idealizador e orga-
nizador do evento em anos 
anteriores, Jeferson Berti, 
afirmou que a cidade terá 
sim a volta da celebração da 
diversidade e que ela será 
mais politizada do que nunca, 
após dois anos de suspensão 
devido à pandemia, mas in-
formou que ela só ocorrerá 
em 11 de setembro.  

Na contramão do que 
ocorreu na maioria das ci-
dades, aproveitando o Dia 
do Orgulho LGBT, que foi 
criado e é celebrado em 28 
de junho em homenagem a 
um dos episódios mais mar-
cantes na luta da comunidade 
gay pelos seus direitos: a 
Rebelião de Stonewall Inn, 
a razão para o adiamento ao 
final do ano é que a Parada 
foi incluída no Calendário 
Oficial de Eventos de In-
daiatuba e a data foi definida 
por ser a única vaga à época 
da votação da inclusão (veja 
abaixo).

Berti contou que a ideia 
de realizar a Parada sur-
giu em conjunto com seu 

ARQUIVO PESSOAL 

Jeferson Berti, idealizador e organizador da 
celebração da diversidade em Indaiatuba

amigo Welington Ribeiro. 
Durante algumas conversas, 
eles notaram que não existia 
um evento representativo 
na cidade, logo, poderiam 
organizar. Quatro anos após 
o bate-papo inicial, os dois 
organizaram a primeira ce-
lebração LGBTQIAP+ de In-
daiatuba, mesmo com receio 
da não adesão. “Medo terrí-
vel que não viesse público. 
Em Indaiatuba, por ser uma 
cidade conservadora, o medo 
era dobrado”, comentou.

Cidade conservadora
Apesar de enxergar a 

cidade como conservadora, 
Jeferson Berti diz ter visto 

avanços nos últimos anos. 
“Vejo que a cidade evoluiu, 
mesmo conservadora, e rece-
beu muito bem o movimento. 
Fomos bem acolhidos”, afir-
mou. Prova disso, segundo 
ele, a última Parada, reali-
zada em 2019, contou com a 
presença de 30 mil pessoas, 
de acordo com a estimativa 
da organização. 

A presença de tantas pes-
soas é positiva, segundo 
Berti, para mostrar às pessoas 
da cidade que a orientação 
sexual e a identidade de gê-
nero não são coisas erradas. 
“É uma visibilidade para 
os mais novos, que estão 
se descobrindo. É também 
uma forma de mostrar para 

a família que não há nada de 
errado, no fim descobrem que 
somos pessoas comuns, que 
contribuem com a sociedade. 
Assim, quebramos o precon-
ceito”. 

É uma festa
Jeferson também comen-

tou que a Parada é vista den-
tro do público LGBTQIAP+ 
como um espaço para se 
soltar. “Obviamente que 
também é uma festa. É como 
se fosse um Carnaval, um dia 
muito esperado para celebrar 
o ‘eu posso me soltar’. E ela 
não precisa só poder fazer 
isso nesse dia, ela pode ser 
como é todos os dias”, fina-
lizou.

ARQUIVO PESSOAL 

Bandeira da diversidade em meio à multidão da 
Parada LGBTQIAP+ no desfile do último evento

Secretaria de Cultura, dá 
apoio estrutural ao evento, 
ajudando na parte de segu-
rança e de equipamentos.

Além da Parada, que 
tradicionalmente acontece 
no domingo, diversas ou-
tras programações e ativi-
dades devem ser realizadas 
durante a semana.

O objetivo, segundo 
Jeferson Berti, é celebrar 
a data, mas também pro-
mover discussões sobre o 
tema para que o combate 
ao preconceito seja cada 
vez mais reduzido, até ser 
eliminado, (LM).



‘Sou mais um soldado desse exército’, diz 
Baroni se colocando à disposição do grupo

Primeiro entrevistado do 
ciclo “Direto do Gabine-
te”, que o Mais Expressão 

realiza com todos os prefeitos 
das cidades da sua área de co-
bertura, onde residem mais de 
meio milhão de pessoas, Maurí-
cio Baroni (MDB), comandante 
de Elias Fausto, disse que está à 
disposição do grupo político do 
ex-prefeito Reinaldo Nogueira 
(MDB), em Indaiatuba, para 
seguir com sua carreira política 
depois do mandato.

“Sou mais um soldado des-
se exército”, disse ao ser ques-
tionado, já que não pode mais 
ser reeleito lá, uma vez que 
cumpre o seu segundo mandato 
hoje. Baroni foi assertivo: “A 
política está no sangue, estarei 
participando da vida pública 
e política de Elias Fausto e da 
região”. No entanto, ele ainda 
não definiu qual passo seguir 
a partir de 2025. Com cautela, 
disse que é importante não 
pular etapas. 

Cumprindo o segundo mandato em Elias Fausto, o prefeito 
afirma estar pronto a ajudar se for chamado

A referência se dá no âm-
bito das eleições deste ano, 
momento no qual Baroni frisou 
a importância de ajudar os de-
putados que fizeram repasses de 
verbas e que lutaram pelos inte-
resses do município. “Agora é o 
momento de ajudar as pessoas 
que ajudaram Elias Fausto”. 
Ele citou o deputado estadual 
Rogério Nogueira (PSDB) e 
o deputado federal Herculano 
Passos (Republicanos), como 
dois exemplos de parlamenta-
res que destinaram verbas.

O segundo passo, atribuiu o 
prefeito, será em 2024, ano das 
eleições municipais. Pergunta-
do sobre um possível nome em 
observação para continuidade, 
Baroni desconversou. “Temos 
um grupo muito bom de verea-
dores e secretários aptos a ocu-
parem o cargo”. Ele se limitou 
a dizer, frisando que isso será 
decidido mediante às pesquisas. 
“Às vezes, o candidato pode 
não ter o maior percentual, 
mas é o que conta com menos 
rejeição”. 

Ele também defendeu a 

LUCAS MANTOVANI
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continuidade de gestão, citando 
Indaiatuba como exemplo, que 
está há mais de 26 anos sendo 
administrada pelo grupo polí-
tico liderado pelo ex-prefeito 
Reinaldo Nogueira. “A conti-
nuidade de gestão é de extrema 
importância; o grupo político de 
Indaiatuba foi muito feliz em 
sua escolha”, disse, elogiando 
também os ex-prefeitos José 
Onério (PDT), entre 2005 a 
2008, e Nilson Gaspar (MDB), 
atual prefeito. 

Vindo de uma vida política 
em Indaiatuba, Baroni teve 
importantes cargos na cidade. 
Foi secretário de Esportes, 
vereador por quatro manda-
tos e presidente da Câmara 
de Indaiatuba (entre 2005 e 
2006). Ao comentar sobre um 
possível retorno às disputas na 
cidade, ele disse que faz parte 
de um grupo político e pode 
ajudar, caso seja chamado, 
nas campanhas municipais de 
2024. “Caso o grupo político 
de Indaiatuba ache que minha 
ajuda é importante, estarei 
presente", afirmou.

A4

O prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni (MDB), 
considera que a continuidade do grupo é fundamental

DIEGO ALCON
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Memphis e Avalia anunciam fusão para 
aprimorar a experiência dos clientes

Durante o programa 
Gente de Expres-
são desta semana, 

realizado pelo Grupo Mais 
Expressão, os representan-
tes das empresas Memphis 
e Avalia anunciaram a fusão 
dos seus empreendimentos. 
A decisão foi tomada há 
cerca de um mês e tem por 
objetivo principal aprimorar 
e personalizar a experiência 
dos indaiatubanos nas áreas 
de administração condomi-
nial, venda e locação. 

Na prática, as duas em-
presas continuarão existin-
do, porém fazendo uma reor-
ganização de suas prestações 
de serviço aos clientes. A 
Memphis irá englobar os 
clientes na parte condo-
minial, enquanto a Avalia 
mantém-se focada na parte 
imobiliária. “Essa fusão está 
sendo muito comemorada 
pelas duas empresas, porque 
agora as duas vão se concen-
trar no que sabem fazer de 
melhor, assim poderemos 
oferecer um serviço com-
pleto aos nossos clientes. 
A Memphis com toda a sua 
experiência na parte condo-
minial e a Avalia no ramo 
imobiliário”, comentou o 
representante da empresa 
Avalia, Dirceu Moraes Jú-
nior. 

A união também repre-
senta uma mudança no DNA 
da empresa Memphis, anali-
sou Carlos Eduardo Mariani. 
“Eu vim de São Paulo e 
sentia que faltava esse DNA 
local, essa característica da-
qui. A partir de agora, nós te-
mos, estou muito contente”, 
comentou. Carlos Eduardo 
também disse que, após três 

Empresas vão agregar administra-
dora de condomínios e imobiliária 
de venda-aluguel de imóveis

Carlos Eduardo Mariani (à esq.) e Dirceu Moraes Júnior, representantes 
das empresas Memphis e Avalia respectivamente

anos tendo chegado à cida-
de, entendeu o indaiatubano 
como um cliente que gosta 
e está sempre em busca do 
melhor. “Quando decidi vir 
para o município muitas 
pessoas falaram que era um 
local difícil de trabalhar. 
Eu já acho o contrário, na 
verdade os clientes são ape-
nas exigentes e eles querem 
sempre o melhor serviço”, 
disse durante a entrevista. 

A partir da fusão, a Mem-
phis passa a ter 81 clientes 
em toda a região. Apesar 
do grande número, as duas 
empresas estão focadas na 
qualidade e descartaram a 
busca apenas por números. 
“O objetivo é sermos a me-
lhor, seja no segmento de 
condomínios ou de locação 
e venda, não a maior. Essa 
luta por número nunca foi 
o nosso objetivo, o que nos 
interessa é a qualidade do 
serviço que prestamos aos 
clientes”, disse Carlos Edu-
ardo. Ele também frisou que 
a fusão aconteceu de forma 
muito amigável, tanto que os 
dois representantes se torna-
ram grandes amigos. “Não é 
a Avalia que está saindo de 
um ramo do mercado, com 
a fusão, é a Memphis que 
está entrando para somar no 
serviço prestado”.

A relação amistosa foi 
também a tônica para o 
acordo de fusão, contou 
Dirceu, da empresa Avalia. 
“Nós estamos aqui juntos 
hoje, lado a lado, mas essa 
amizade já existe há um 
tempo. Eu tenho o prazer de 
chamar o Carlos de irmão,  
é assim que vai funcionar 
entre as empresas também, 
uma ajudando a outra a 
crescer e realizar um grande 
serviço”, finalizou. 

Projeto é expandir os negócios também na região
Administrar um con-

domínio é uma atividade 
complexa, por isso a es-
colha correta da admi-
nistradora trará confiança 
para o comprador, sendo 
o principal diferencial 
de um empreendimento. 
Com mais de 27 anos de 
existência, a Memphis 
atualmente conta com 9 fi-
liais, 81 clientes na região 
e mais de mil clientes em 
sua carteira. 

A parte de imobiliária 

também está bem repre-
sentada com a Avalia, uma 
empresa criada em Indaia-
tuba. Foram seis anos de 
mercado e muitos contratos 
de locação e venda em In-
daiatuba que passaram pelos 
domínios da empresa e que 
conquistou e se viabilizou 
como um nome respeitado 
e consolidado em toda a 
cidade. 

Atualmente, com a fu-
são entre as duas empre-
sas, a expectativa é de 

expansão dos negócios 
em torno de Indaiatuba 
e de cidades da região. 
“Estamos quase fechando 
uma parceria com uma 
empresa de Campinas. 
É um projeto, estamos 
estudando ter uma sede 
conjunta entre as duas 
empresas, temos grandes 
planos para o futuro de 
Indaiatuba e das cidades 
que compõem a região”, 
disse Carlos Eduardo Ma-
riani, da Memphis. (LM) 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br



Empresas de fora são a maioria na participação
A Rodada de Negócios 

é uma grande oportuni-
dade para as empresas de 
Indaiatuba, mas foram 
as empresas de fora que 
marcaram presença pre-

dominante no evento. 
Segundo levantamento 

divulgado pelo próprio 
Centro das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Ciesp), 
cerca de 60% (96) das 160 

empresas eram de outras 
cidades, enquanto 40%, 
ou 64% destas, eram 
vinculadas a Indaiatuba. 
(LM).
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RONCON & GRAÇA COMUNICAÇÕES

Rodada de Negócios supera expectativas 
do Ciesp e tem a maior adesão do Estado

tuba, Nilson Gaspar (MDB), 
também seguiu nessa linha 
discursiva, atribuindo ao even-
to uma grande oportunidade 
para geração de negócios em 
Indaiatuba e região. “Indaiatu-
ba tem atualmente um parque 

A rodada de negócios rea-
lizada pelo Ciesp (Cen-
tro das Indústrias do 

Estado de São Paulo), regional 
de Indaiatuba, teve uma adesão 
maior do que a expectativa da 
entidade e foi classificada como 
a maior rodada da entidade de 
todo o Estado desde o começo 
da pandemia. De acordo com 
os dados, mais de 160 empre-
sas se inscreveram no evento 
realizado ontem no hotel Royal 
Palm Tower Indaiatuba. Ainda 
segundo a entidade, cerca de R$ 
4 milhões devem ser gerados 
por conta dos negócios em até 
um mês. 

O formato do evento foi 
caracterizado por reuniões rápi-
das, com cerca de 10 minutos, 
entre as empresas âncoras que 
foram convidadas pelo Ciesp, 
e empresas que desejam ofere-
cer seus serviços. O diretor do 
Ciesp Indaiatuba, Sérgio Wolf, 
disse ter expectativas positivas 
acerca da geração de negó-
cios. “Isso mostra que mesmo 
com todas as dificuldades, a 

Desde a pandemia, não se registrava tanta demanda, R$ 4 milhões em contratos devem ser fechados
indústria está cumprindo o seu 
importante papel de indutora 
dessa retomada, atuando para 
gerar negócios e empregos”, 
acrescentou Wolf.  

O mantra que se viu durante 
a Rodada de Negócios se deu 
na “geração de oportunidades”. 
Foi o que pontuou o secretá-
rio de Governo da Prefeitura, 
Luiz Alberto Cebolinha Pe-
reira (MDB). “Se trata de uma 
oportunidade onde as empresas 
podem se conhecer, negociar 
diretamente. É uma forma de 
fazer com que as coisas venham 
acontecer mais rapidamente”, 
disse. 

Oportunidade
Por parte das empresas, o 

evento também surtiu uma rea-
ção bastante positiva. Segundo 
o representante da empresa 
John Deere, que tem negócios 
no campo agrícola, o evento 
aconteceu em um momento 
importante. “A rodada acontece 
em um momento excelente, 
porque buscamos conhecer 
cada vez mais a força das em-
presas locais. Esse momento 
é primordial para todos nós”, 

Reuniões da Rodada de Negócios foram feitas 
entre as empresas para facilitar o diálogo

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

afirmou, completando que é 
preciso reforçar a economia lo-
cal, colocando as empresas que 
prestam serviço em contato com 
os grandes players da região. 

Presente na abertura ao 
evento, o prefeito de Indaia-

produtivo com mil empresas 
e 5,6 mil comércios. Isso de-
monstra a força da economia 
local e o quanto essa Rodada 
de Negócios pode contribuir 
com a ampliação de negócios 
na região”, acrescentou.   
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Entidade Bezerra de Menezes vai promover a 1ª Noite do Caldo no dia 22

REPRODUÇÃO

Principal preocupação é com as vacinas, riscos de doenças e a partir de qual idade pode viajar

Veterinária orienta sobre cuidados 
com pets para as férias em família

As férias de julho che-
garam e, para quem 
pretende viajar com 

seu pet, os cuidados com a 
saúde de seu fiel companhei-
ro são indispensáveis. Além 
de questões burocráticas, 
antes de “pegar a estrada” é 
necessário conferir ainda se 
as vacinas estão em dia e o 
que levar para que esse mo-
mento em família não seja 
marcado por imprevistos.

 “A viagem com o seu 

pet pode ser incrível, des-
de que a família faça um 
planejamento e verifique se 
tudo está em dia. A idade 
ideal para o animal viajar é 
quando ele estiver com todas 
as vacinas e vermífugos em 
dia, ou seja, a partir de 4 
meses. Vale ressaltar que 
as empresas de transportes 
aéreos e terrestres podem 
ter suas próprias normas e 
algumas aceitam somente a 
partir dos 6 meses de vida”, 
alerta a médica-veterinária, 
docente e supervisora da 
Clínica de Pequenos Ani-

mais do Hospital Veterinário 
do Grupo UniEduK, Aline 
Ambrogi Franco Prado.

Sendo assim, a viagem 
com seu pet começa antes 
mesmo de vocês “caírem 
na estrada”. É indispensá-
vel que ele seja levado ao 
médico-veterinário de con-
fiança, para que seja emitido 
o “Atestado de Saúde”. O 
documento, junto com a car-
teirinha de vacinação, jamais 
deve ser esquecido, pois é 
quem garantirá que seu ani-
mal de estimação esteja livre 
de doenças transmissíveis.

A Ordem Espiritualista 
Bezerra de Menezes de In-
daiatuba realiza, no dia 22 
deste mês, a 1ª Noite Do 
Caldo, evento beneficente 
em prol da construção da 
Cozinha Solidária da casa, 
que realiza distribuições 
de marmitas para os menos 
favorecidos, almoços bene-

ficentes, entregas mensais de 
cestas básicas para famílias 
da região, entre outros traba-
lhos de assistência. 

O evento contará com 
música ao vivo, que ficará 
por conta do Guerreiro (@
guerreirofg), cantor de São 
Paulo conhecido por sua par-
ticipação no programa Raul 

A médica-veterinária, docente e supervisora da Clínica de Pequenos Animais 
do Hospital Veterinário do Grupo UniEduK, Aline Ambrogi Franco Prado

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

Gil e por suas músicas que 
envolvem os ritmos Pop, 
Rock, Reggae e MPB. 

A Noite do Caldo ocor-
rerá a partir das 19h no In-
daiatuba Clube e o ingres-
so é de R$ 70,00. Contatos 
pelo telefone (19) 99254-
7625 ou pelo instagram: 
@oebm.fraternidade.



1º Passo de Arte Grand Prix 2022
2º Datas e feriado em julho

3º Diferenças entre Covid, gripe e resfriado
4º Flores do Park – Troféu Frutos de Indaiá

5º Indaiatuba registra uma morte 
por Covid-19

6º Veículos apreendidos por envolvimento em 
casos de estelionato

7º Curso de fotografia para redes sociais

Confira o ranking
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Festival de dança é a reportagem 
mais lida no Portal do Mais Expressão

O Portal Mais Expres-
são tem ganhado 
cada vez mais leito-

res. O acesso às redes so-
ciais do Grupo – Facebook e 
Instagram - também registra 
aumento de visualizações e 
curtidas. 

No período de 01 a 07 
de julho, 14 reportagens 
tiveram mais de mil pesso-
as alcançadas. A mais lida, 
com o registro de 4.265 
visualizações, foi sobre o 
29º Passo de Arte Grand 
Prix 2022, que acontece 
em Indaiatuba de 8 a 17 de 
julho. A mostra competitiva 
de dança conta com a par-
ticipação de vários bailari-
nos de diversos lugares do 
Brasil e da América Latina. 

Segundo a organização, 
devem participar do evento, 
no Ciaei, cerca de 3 mil 
bailarinos de 135 escolas.

Outra reportagem que 

Buscas se concentraram no período 
de 1 a 7 de julho; feriados e saúde 
vêm em sequência como vistos 

ARQUIVO PESSOAL

teve grande número de 
acesso foi sobre as datas e 
feriados no mês de julho. 
Foram 3.228 pessoas al-
cançadas em apenas dois 
dias. Julho é o mês de fé-
rias escolares e tem apenas 
um feriado estadual, dia 
09 (sábado), quando será 
comemorado a Revolução 
Constitucionalista de 1932, 
um movimento armado 
que ocorreu há exatos 90 
anos e que durou três me-
ses. Além disso, no dia 13 
se completam 60 anos da 
aprovação do 13º salário 
como direito trabalhista dos 
brasileiros. Ainda em 20 de 
julho é comemorado o Dia 
do Amigo e o aniversário de 
nascimento do pai da avia-
ção, o brasileiro Alberto 
Santos Dumont, que nasceu 
em 1873.

Com 2.164 visualiza-
ções, a notícia onde explica 
a diferença entre Covid, 
gripe e resfriado ficou em 
terceiro lugar.

A jornalista Bárbara Garcia escreveu a reportagem sobre as diferen-
ças entre Covid, gripe e resfriado, a terceira mais lida do período

xxx

Nela 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. As três doenças são 
causadas por vírus dife-
rentes, porém apresentam 
sintomas muito parecidos. 
Diante disso, o diagnóstico 
diferencial pode ser feito 
com base na intensidade de 
alguns sintomas, que apare-
cem de forma desigual em 
cada caso.

Para ler essas reporta-
gens e outras na íntegra 
acesse www.maisexpres-
sao.com.br

8º Copa Itu de Kart 
9º Live com o prefeito Maurício Baroni

10º Miss Indaiatuba
11º Indaiatuba é a 9ª melhor do país

12º Inscrições para pré-vestibular da Fiec
13º Projeto Férias da Secretaria de Esportes

14º Rodada de Negócios da Ciesp

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

FONTE: MAIS EXPRESSÃO
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Morador de rua joga thinner e ateia 
fogo em outro na Praça Rui Barbosa

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

na tarde de domingo (3), sob 
acusação de jogar thinner e 
atear fogo em outro homem. O 
crime aconteceu na na Praça 
Rui Barbosa, no centro.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o acusado estava 
aparentemente transtornado e 
entrou na delegacia com uma 
lata de thinner aberta e dois 

Depois de cometer o crime o acusado foi à Delegacia 
de Polícia e se entregou confessando 

isqueiros, em seguida deitou 
no chão e pediu para ser preso.

Ao ser questionado pelos 
policiais das razões, ele re-
latou que tinha matado uma 
pessoa. Ele contou que é mo-
rador de rua e que estava na 
praça com outros moradores 
de rua, quando um indivíduo 
o chamou de estuprador e de 
imediato, não gostando do 
que ouviu, jogou thinner nele 
e ateou fogo.

Os policiais foram ao local 
e constataram que a vítima 
teve pelo menos 25% do 
corpo queimado. O homem 

atingido foi levado às pressas 
para o setor de emergência do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo para passar por cui-
dados médicos. 

Devido à gravidade das le-
sões, o paciente foi entubado e 
sedado pela equipe médica de 
plantão. Até o encerramento 
desta edição, o homem ferido 
permanecia inspirando cuida-
dos e seguia internado. O local 
dos fatos foi preservado.

*Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Gru-
po Mais Expressão.

REPRODUÇÃO
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Presa dupla suspeita de instalar equipamento 
‘chupa-cabra’ em caixa eletrônico da Caixa

Guardas civis prende-
ram dois homens suspeitos 
de instalar um dispositivo, 
conhecido como “chupa-ca-
bra”, nos caixas eletrônicos 
da agência bancária da Caixa 
Econômica Federal da Ave-
nida Presidente Vargas, no 
bairro Cidade Nova. O ob-
jetivo era furtar informações 
de clientes. A instalação dos 
dispositivos ocorreu no iní-
cio da tarde de domingo (3).

A prisão ocorreu porque 
Peça utilizada pelos golpistas para tentar 
furtar informações dos clientes do banco

Lata de thinner que teria sido utilizada pelo morador de rua para agredir o outro por desavença

a central de monitoramento 
do banco flagrou um deles 
fazendo a instalação do dis-
positivo e tentando aplicar o 
golpe em uma mulher.

Antes que ele conseguis-
se deixar a agência, os guar-
das abordaram o homem. O 
outro, percebendo a movi-
mentação policial, tentou 
fugir, porém foi alcançado 
e detido também.

A dupla foi conduzida 
até a delegacia da Polícia 

Polícia procura homem 
que deu facadas em jovem 

Integrantes de um gru-
po que estava em um Ci-
troen atacaram um jovem 
de 19 anos à faca quando 
ele saía de uma balada na 
madrugada de sábado (2), 
na Avenida Presidente 
Kennedy, no centro.

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na 
delegacia do município, 
o jovem saía de uma fes-
ta com alguns amigos. 
Durante a saída, o jovem 
acabou se deparando com 
o grupo suspeito de come-
ter o crime. 

De acordo com as in-
formações enviadas ao 
jornal, o grupo teria des-
cido  do veículo para bater 
na vítima. A agressão teria 
acontecido porque o jovem 
estava embriagado e teria 
encarado o motorista do 
carro, o qual não teria 
gostado da situação.

O autor das facadas que 
atingiram o abdômen do 
jovem teria primeiramente 
alegado ser do Primei-
ro Comando da Capital 

(PCC) para que não hou-
vesse confronto entre os 
dois, porém, o jovem não 
teria acreditado e conti-
nuou com a discussão. O 
agressor, irritado, desferiu 
os golpes e acabou amea-
çando também os seus ou-
tros amigos. Em seguida, 
o acusado entrou no seu 
veículo e foi embora

Os Guardas Civis, De 
acordo com as informa-
ções, foram acionados e 
levaram a vítima para o 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo (HAOC), 
onde ele foi socorrido. Se-
gundo o hospital, o jovem 
vítima da facada segue 
internado e está em estado 
crítico.

A linha de investigação 
da Polícia Civil busca ago-
ra por imagens de câmeras 
de segurança para tentar 
encontrar pistas que levem 
à identificação do suspeito.

O motorista do Citroen 
ainda não foi encontrado. 
(Rayane Lins, do progra-
ma de estágio).

Federal em Campinas (SP), 
onde foi presa em flagrante 
e confessou a tentativa de 
golpe também nas agências 
das cidades de Salto e Itu.

Ao retornarem aos ban-
cos, os agentes encontraram 
uma vítima, que informou 
que o cartão estava preso 
no caixa. A máquina ainda 
tinha o dispositivo instalado 
pelos golpistas. (Rayane 
Lins, do programa de es-
tágio).
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Cidade sediará a 10ª edição do Encontro 
de Educadores de Indaiatuba e Região

Apoiados na certeza 
de que a Formação 
Continuada dos Pro-

fissionais da Educação é fa-
tor essencial para a apren-
dizagem dos estudantes e a 
contínua melhoria da qua-
lidade na educação, Indaia-
tuba sediará a 10a edição 
do Encontro de Educadores.  
A ideia de se retomar esse 
evento formativo surgiu 
do questionamento de Lu-
cimara Andriani, Cristina 
Mabelini e Magda Piza, 
educadoras e psicóloga da 
cidade  respectivamente. 
O Encontro de Educadores 
tem  o Yázigi Indaiatuba e 
Afirmação Consultoria Edu-
cacional como organizadores, 
em parceria com Diretoria de 
Ensino de Capivari, Secretaria 
de Educacão dos Municípios 
de Indaiatuba e Elias Faus-
to, instituições públicas e 
Simprovales, em um dia de 
formação,onde são realizadas 
palestras, oficinas, espaço para 
interação e voz dos participan-
tes , enfocando temas relevan-
tes à educação e socialização 
de práticas de sucesso, reali-
zadas pelos educadores nas 
escolas públicas e particulares 

do nosso município e região. 
O evento será gratuito, e ocor-
rerá no dia 13/08 no Auditório 
da Unimax, a partir das 8h. 
“O nosso olhar é para o edu-
cador. Entendemos que passar 
dessa fase de pandemia, em 
que todo mundo super enalte-
ceu corpo médico por cuidar 
das pessoas, precisamos agora 
também colocar  em cena o 
Educador, em destaque, num 
protagonismo como nunca 
teve antes em um evento . 
Nesse evento vamos dar voz 
a eles  e proporcionar aces-
so a informações que talvez 
os ajudem nesse momento 
tão diferente que a educa-
ção vem vivendo ”, relata a 
diretora da rede Yázigi na 
cidade, Lucimara Andriani. 
A Formação dos Educadores 
irá promover o autoconheci-
mento, melhorar as relações 
interpessoais, aproximar pro-
fessores, gestores escolares e 
equipes das Secretarias Muni-
cipais de Educação e Diretoria 
de Ensino; possibilitará o 
fortalecimento da identidade 
da escola e de seus alunos e 
promoverá avanços na apren-
dizagem de excelência de toda 
a comunidade. 

*Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Gru-
po Mais Expressão.

Evento volta a ocorrer após 11 anos, 
abrangendo educadores espalhados 
por vários municípios

Parcerias têm papel fundamental para garantir o pleno êxito da programação prevista
O encontro conta com o 

apoio de comércios locais, 
como a Papelaria Nippon 
e com a maior empresa 
de educação do mundo, 
que é a Pearson, que trará 
um dos palestrantes mais 
renomados na área da 
educação para participar. 

Lucimara salienta que 
o evento é tão rico de 
conteúdo e consistente, 
que também contará com 
o auxílio da Unimax. 

“A faculdade local nos 
abraçou, nos dando total 
suporte para que o evento 
ocorra sim com primazia 

e qualidade. E é isso que a 
gente quer, né? Uma edu-
cação de verdade acessível 
para todo mundo”.

A diretora também co-
menta que a temática sem-
pre foi atender às necessi-
dades que os coordenado-
res das escolas apontavam 

e que no início, em 1998, 
o evento aconteceu com 
apenas 30 educadores, 
mas, devido ao seu grande 
sucesso, tudo começou a 
ser crescente. 

O número de parti-
cipantes dobrava com o 
passar dos anos. “E por aí 

foram-se então essas nove 
edições. Chegamos a ter 
360 educadores num dos 
eventos”. 

A expectativa deste 
ano é de que o número de 
participantes aumente e 
que o sucesso continue da 
mesma forma. (RL).
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DIVULGAÇÃO

Colégio Meta utiliza o período das férias de 
julho para o planejamento de atividades

Chegou o mês de julho 
e, com ele, as férias 
escolares. Uma pau-

sa preciosa no meio do ano 
com a qual a comunidade 
escolar estava sonhando.

Aos poucos, toda a equi-
pe escolar desacelera da di-
nâmica habitual. Mas, o pla-
nejamento para 2023 já está 
a todo vapor e, aproveitando 
a tranquilidade do período, 
a equipe gestora se mobiliza 
de outra forma, organizando 
os sonhos e se mobilizando 
em relação às expectativas 
para o ano subsequente. 
Essa também é uma forma 
de renovar a alma dos que 
assumem compromisso com 
a Educação.

A rotina densa de ativi-
dades desafiadoras exige 
de todos muitos estudos, 
rigorosa gestão do tempo, 
planejamento e replaneja-
mento constantes, além de 
muita disposição. Com tudo 
isso, para que o segundo 

Estudantes podem aproveitar tempo para desenvolver vivências prazeirosas ligadas à emoção
Períodos são usados para as reformas, manu-
tenções, reparos e a criação de novos ambientes
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semestre letivo seja pro-
veitoso, é preciso respeitar 
os limites, reconhecer os 
anseios e as necessidades 
pessoais. 

Eficiência e criatividade
Várias pesquisas cien-

tíficas indicam ser fun-
damental descansarmos 
o corpo e a mente para 
retomar as atividades de 
modo mais eficiente e cria-

tivo. Você já percebeu que 
muitas vezes o problema 
sem solução da sexta-feira é 
solucionado naquele insight 
da segunda-feira de manhã? 
Ocorre que, descansados 
do final de semana, nossa 
capacidade de raciocínio 
e criatividade se renovam, 
tornando-nos mais reflexi-
vos e criativos frente aos 
problemas a enfrentar.

Além do descanso, é 

importante realizarmos ati-
vidades prazerosas, pois 
fazer aquilo que gostamos 
ativa áreas importantes do 
nosso cérebro, relacionadas 
às emoções. Portanto, a 
dica é planejar bem as fé-
rias, se desligando da rotina 
habitual. 

Novas experiências
Para além do descanso 

corporal, as férias repre-

sentam descanso também 
para a mente, traduzindo-se 
em tempo para o lazer, para 
viver novas experiências, 
estreitar laços familiares e 
criar memórias duradouras. 
É ainda um momento opor-
tuno para a estimulação da 
criatividade, imaginação, 
autonomia e outras habi-
lidades sociais, essenciais 
ao desenvolvimento qua-
litativo.
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Criação do negócio veio da paixão antiga por carros
A empresa Luciano Ta-

deu Veículos nasceu de 
um desejo e da paixão do 
proprietário por carros desde 
que era criança. “Trabalhei 
em outros ramos, como 

contabilidade e transportes, 
devido à necessidade. Mas 
quando tive a oportunidade, 
entrei sem medo no ramo 
automotivo e estou até hoje, 
amo o que eu faço.”

Luciano Tadeu Veículos se diferencia 
com uma assessoria especializada 

A Luciano Tadeu Ve-
ículos, que atua em 
Indaiatuba há quase 

dois anos, se diferencia 
dos seus concorrentes por 
oferecer uma assessoria 
especializada na compra 
dos automóveis.  

Para o proprietário Lu-
ciano Tadeu da Silva, os 
benefícios diferenciais 
que o cliente consegue na 
empresa são os de poder 
contar com toda assessoria 
na hora da compra e venda 
do veículo, além da trans-
parência, velocidade no 
atendimento e qualidade 
dos automóveis. “Temos 
financiamento em todos 
os bancos, serviços des-
pachantes, assessoria em 
avaliação, seguro, além do 
parcelamento no cartão de 
crédito. É mais uma forma 
de facilitar para o compra-
dor”

Graças a esse trabalho 
de proximidade com o 
cliente, a empresa transfor-
mou-se em uma referência 
no mercado automotivo 
de Indaiatuba. O nome da 
Luciano Tadeu Veículos é 
lembrado sempre por sua 
credibilidade, respeito, 
ética e responsabilidade 
nos processos, o que trans-
mite confiança na hora de 
escolher seu carro novo ou 
seminovo.

Estoque e atendimento
A empresa conta com 

um estoque de motos e 
carros, tanto novos quan-
to seminovos, nacionais 

e importados, de todas 
as marcas. Além de uma 
equipe muito experiente, 
que proporciona satisfa-
ção, confiança e qualida-
de, atuando sempre com 
sinceridade para garantir a 
confiabilidade de cada um 
de seus clientes. “O cliente 
é único, a empresa é única. 
Trabalhamos de forma per-
sonalizada com cada clien-
te, sempre visando garantir 
o melhor atendimento”.

Com o intuito de crescer 
cada dia mais no ramo, a 
empresa, que tem a sua 
sede em Indaiatuba, conta 
com diversas parcerias em 
São Paulo e na região de 
Sorocaba.

O atendimento é pensa-
do de forma que o cliente 
escolha o melhor jeito: 
através das redes sociais, 
presencialmente na loja, 
em domicílio e até em outra 
cidade, com agendamento 
de horário.

Parcerias e negociação
Segundo Luciano Tadeu 

da Silva, o diferencial é o 
atendimento, a facilidade 
em atender e superar as 
expectativas dos clientes 
e a qualidade dos veículos 
disponíveis na concessio-
nária e o parcelamento da 
entrada, “Se não temos em 
estoque buscamos o que o 
cliente precisa. A entrada 
pode ser parcelada em até 
18x no cartão, financia-
mento sem a necessidade 
de entrada. Além da grande 
variedade de veículos na-
cionais e importados de-
vido à parceria com várias 
lojas da cidade e região”.

Graças ao trabalho de proximidade com o cliente, empresa se transformou em referência 
DIVULGAÇÃO

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

Endereço: Avenida 
Ário Barnabé, 79 - 
Jardim Morada do 

Sol
Horário de funcio-

namento: segunda 
à sexta-feira das 9h 

às 18h30, sábado das 
9h às 14h

Contato: (19) 
99653-2626

Redes sociais 
Facebook: Luciano 

Tadeu Veículos
Instagram: @lucia-

no.tadeu.veiculos 
Site: www.lucianota-
deuveiculos.com.br

Serviço

O proprietário conta que 
está há quase 20 anos na 
área, passando por diversos 
setores. Uma de suas expe-
riência mais duradouras se 
deu na área da gestão, sendo 
gerente de uma grande con-
sercionária da região, onde 
ficou mais de 15 anos e foi 
líder de vendas na categoria 
dos seminovos. “Todas essas 
experiências me ajudaram a 
entender o ramo dos veícu-
los em todo o seu processo, 
do início ao fim. Por isso, 
a minha empresa consegue 
prestar um serviço de asses-
soria tão importante a quem 
está pensando em comprar ou 
vender o seu veículo.(RL).
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A Prefeitura de Indaia-
tuba informou, por meio 
de assessoria, que a cidade 
não tem nenhum registro de 
atendimento nos serviços 
de saúde locais da hepatite 
misteriosa. 

Apesar disso, a própria 

REPRODUÇÃO

Secretaria de Estado anuncia que cidade 
tem registro de ‘hepatite misteriosa’

A Secretaria de Estado 
da Saúde informou 
em seu último ba-

lanço, divulgado na segun-
da-feira (4), q ue São Paulo 
possui 32 casos suspeitos 
de uma hepatite ainda de 
origem misteriosa e um des-
ses casos é em Indaiatuba. 
A Prefeitura não admite a 
existência do registro (veja 
ao lado). 

Ainda não há dados se a 
doença já chegou em outras 
partes do país. A médica 
gastroenterologista, com 
doutorado em Hepatologia 
pela Unicamp, Líris Del-
ma Azevedo explica que 
hepatite significa qualquer 
inflamação no fígado. Pode 
ser causada por vários vírus, 
alguns medicamentos, plan-
tas utilizadas como chás ou 
fitoterápicos, suplementos 
alimentares (principalmente 
os termogênicos) e ainda 
as hepatites causadas por 
doenças autoimunes – um 
desequilíbrio no sistema 
imunológico do paciente. 

Primeiros casos
A especialista disse que 

os primeiros casos dessa 
nova hepatite foram detecta-
dos em crianças na Europa, 
justamente porque lá eles 
possuem um sistema de 
vigilância de vírus e outros 
agentes agressores mais 
avançado que o do Brasil. 
“Tem-se chamado a doença 
de misteriosa porque, em-
bora tenham encontrado o 
adenovírus no sangue ou na 
urina, não foi verificado no 
tecido inflamado do fígado. 
Então, a presença deste vírus 
não é suficiente para deter-
minar a causa”, afirmou a 
hepatologista.

Os casos apontados no 
Estado mostraram que estão 

Morador de Indaiatuba seria um dos 32 casos confirmados até agora, mas Prefeitura nega

Projeção gráfica da ação no organismo provocada pela doença misteriosa investigada como hepatite

presentes em 21 cidades, 
sendo: São Paulo, Barretos, 
Botucatu, Bragança Paulista, 
Campinas, Cesário Lange, 
Diadema, Embu-Guaçu, 
Hortolândia, Indaiatuba, 
Itapevi, Itápo-lis, Itatiba, 
Orindiúva, Peruíbe, Ribei-
rão Preto, Rio Claro, São 
Bernardo do Campo e São 
José dos Campos. 

Investigação
A doutora Líris Delma 

ainda pondera que maio-
ria dos casos está sendo 
observada em crianças, es-
pecificamente as que não 
tiveram acesso à vacina de 
Covid-19, portanto sabemos 
que a vacina não pode ser a 
causa. Em adultos, no entan-
to, alguns pacientes graves 
da Covid-19 apresentaram 
inflamações em diversos ór-
gãos, não apenas no fígado. 
“Em algumas situações, as 
inflamações foram causa-

Prefeitura nega existência de caso
Prefeitura informou que: 
“buscando informações com 
a nossa regional que au-
xiliassem nessa resposta, 
encontramos um paciente 
atendido na Unicamp e mo-
rador de Indaiatuba, mas o 
caso foi descartado”.  (BG).

Secretaria monitora as ocorrências
A Secretaria de Estado da 

Saúde divulgou nota infor-
mando que monitora todos 
os pacientes registrados 
com a doença e que aguar-
da a conclusão dos exames 
diagnósticos e de toda a 
investigação epidemiológica 

para tomar novas ações.
Apesar dessa informação 

do monitoramento e da di-
vulgação dos registros, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
incluiu na nota que conside-
ra precipitada a confirmação 
da doença no Estado.

das pelo uso indevido dos 
medicamentos erroneamente 
difundidos durante a pan-
demia, como cloroquina e 
ivermectina”.

“No ambulatório, atendo 
apenas adultos, então essa 
investigação da doença será 
um objetivo dos hepatolo-
gistas pediátricos”, explica 
a médica. 

Os sintomas podem ser 
parecidos com as outras 
formas de hepatite (A, B, C, 

Delta, E), que são: diarreia, 
vômitos, icterícia (olhos 
amarelados), náuseas, dor 
abdominal, dor musculares, 
nas articulações e até con-
vulsões. 

Ao perceber os sintomas 
é sempre importante que o 
paciente procure uma unida-
de de saúde o quanto antes 
for possível para que se re-
ceba o tratamento adequado 
e ainda possa ser notificado 
o serviço de controle.
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Especialista indica óleos essenciais para 
ajudar a melhorar o suporte emocional

A vida corrida, a rotina, 
os compromissos e 
preocupações po-

dem desencadear desequilí-
brios emocionais. Com isso, 
alguns problemas começam 
a aparecer com mais frequ-
ência, como insônia, estres-
se e ansiedade.

E é nesse momento que é 
preciso procurar ajuda para 
equilibrar as emoções e as-
sim tornar a vida mais leve. 
Reduzir desconfortos usan-
do óleos essenciais pode ser 
uma opção natural e simples 
de adicionar à rotina, sem 
efeitos colaterais e nem inte-
rações com medicamentos.

Aromaterapia 
De acordo com a natu-

ropata, Amanda Forcioni, 
os óleos essenciais podem 
ser utilizados para transfor-
mar emoções. É através do 
olfato que tudo acontece. 
“O olfato está ligado dire-
tamente ao lobo límbico 

Amanda Forcioni afirma que o uso elimina vários pro-
blemas como insônia, estresse e ansiedade

do cérebro que armazena e 
libera traumas emocionais”, 
explica. “Como grande parte 
dos desconfortos que senti-
mos frente aos desafios têm 
raízes emocionais, a Aro-
materapia tem o poder de 
amenizá-los, harmonizando 
o que está em desequilí-
brio”, enfatiza.

Mas, até que ponto a aro-
materapia realmente mexe 
com o organismo?

Não é de hoje que se per-
cebe que estímulos olfativos 
podem alterar o estado de 
ânimo ou induzir o relaxa-
mento. E boa parte dos óleos 

xxx

O uso de óleos essenciais combinados à respiração ajuda 
a liberar e a reparar bloqueios emocionais

DIVULGAÇÃO

Utilização de produtos leva à liberação das emoções tidas como negativas 
A naturopata Amanda 

Forcioni explica que as emo-
ções negativas devem ser 
liberadas de forma contrária. 
“Quando nos concentramos 
em afirmações positivas e 
inalamos os óleos essenciais 
conseguimos perceber que o 
nosso corpo começa a rela-
xar e retornar ao equilíbrio”.

De acordo com ela, para 
feridas do passado, o óleo 
essencial de Olíbano é o 
indicado, pois é um óleo 
derivado da resina que ajuda 
a centrar e aterrar os maus 
sentimentos e auxiliar no 
aumento da capacidade do 
corpo de se proteger e curar. 
“Ele ajuda a liberar a raiva, 

superar o luto e dissipar o 
medo”, orienta Amanda. 

O óleo essencial de Rosa 
é indicado para levantar o 
astral e uma das melhores es-
colhas para melhorar o bem-
-estar mental e proporcionar 
alívio do estresse emocional 
causado por ansiedade.

“Mesmo quando as emo-

ções são liberadas gradual e 
valorosamente, o processo 
pode ser pesado. Por isso 
é sempre bom ter o acom-
panhamento profissional ao 
seu lado. Eu comparo essa 
experiência como a de or-
ganizar um depósito de casa, 
fica mais bagunçado antes de 
ficar mais organizado. (DK).

essenciais é justamente pra 
essa propriedade. 

Respiração
“Usamos óleos essenciais 

combinados à respiração 
para ajudar a liberar e reparar 
bloqueios emocionais, dimi-
nuindo, assim, os padrões 
emocionais e pensamentos 
negativos”, disse Amanda. 
“Nesse processo, a exalação 
libera as feridas do passado 
então quanto mais profundo 
você respirar ao inalar o óleo 
essencial e quanto mais forte 
exalar, mais rápido a emo-
ção é liberada”, completa.
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TV Cultura 
vai transmitir 
jogos da Copa 
Paulista

A Federação Paulista 
de Futebol anunciou on-
tem, quinta-feira (7)), que 
a TV Cultura fechou um 
acordo para transmitir pelo 
menos um jogo da Copa 
Paulista por rodada. 

Além da primeira fase, 
a emissora pública se com-
prometeu a  transmitir 
partidas das quartas, da 
semifinal e também da 
grande final. 

O jogo escolhido para 
a estreia da parceria foi 
o que ocorrerá entre São 
Caetano e São Bernardo.

Para times como o Pri-
mavera, a transmissão 
valoriza as cidades e os 
jogadores e pode ajudar a 
trazer público para os está 
dios. (LM).

Após derrota na estreia, Primavera 
busca reabilitação contra o Lemense

A derrota pelo placar de 
3x1 sofrida em casa na 
estreia da Copa Pau-

lista, para o Desportivo Brasil, 
certamente não fazia parte dos 
planos dos comandados de 
Wilson Júnior e cia. Após um 
primeiro tempo bastante ruim, 
com o Primavera aos 25 mi-
nutos precisando já correr para 
tirar uma desvantagem de dois 
gols, o segundo tempo mostrou 
um time que, com ajustes, pode 
competir na Copa. 

Para a segunda partida neste 
sábado (9), às 15h, ainda não há 
pistas sobre a forma como o time 
irá jogar ou mesmo os 11 iniciais 
que enfrentarão o Lemense, fora 
de casa. Nomes tarimbados do 

Time joga na casa do adversário en-
frentando a torcida inimiga; equipe de 
Leme vem de empate

elenco, como Rodrigo Arroz e 
Rafael Marques, começaram a 
partida no banco nesta primeira 
partida, dando lugar a jogadores 
mais jovens, como Arthur, Dar-
lan e Luan.

Luan, titular do ataque do 
Fantasma no lugar de Alec-
sandro, foi bastante aplaudido 
durante a sua substituição, já 
aos 40 minutos do 2º tempo. Foi 
dele o único gol do Primavera 
na partida. Ele mergulhou de 
peixinho e, livre, completou 
para o gol depois do cruzamento 
do atacante Thomaz.   

A única mudança ventilada 
é a entrada do goleiro André, 
titular durante a maior parte da 
Série A-2, e que deve iniciar a 
próxima partida. A mudança 
aparentemente já estava previs-
ta, uma vez que André e Adne 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Os jogadores do Primavera ainda não estão totalmente 
adaptados à nova formação e ainda carecem de experiência

REPRODUÇÃO / PRIMAVERA TV

irão se reversar no gol durante a 
Copa Paulista, nada tendo a ver 
com o resultado ou mesmo o 
desempenho do arqueiro titular 
na estreia. 

O Lemense, próximo ad-

versário do Primavera, foi o 
único visitante que não venceu 
nos jogos do final de semana, 
empatando em 2x2 com o XV 
de Piracicaba. Os gols foram 
marcados por Ronaldo e Ed-

mundo (de pênalti). O clube de 
Leme chegou a abrir o placar, 
já no segundo tempo tomou a 
virada, teve um jogador expulso 
e mesmo assim conseguiu em-
patar a partida. 

Memórias do E.C. Primavera Técnico mantém a base na defesa

O Primavera entrou em uma base de 4-3-3 no campo, com 
os seguintes jogadores: Adne, João Vitor, Arthur, Darlan 
e Thiago; João Pedro, Bonassa e Wagner; Gabriel China, 
Luan e Felipe Cruz. O sistema é parecido com os jogos do 
clube na Série A-2, mas, nesta partida, o meio-campo do 
clube foi superado. O Desportivo Brasil foi superior em 
todo o primeiro tempo de jogo e conseguiu colocar o seu 
estilo. Do lado do Primavera, o segundo gol tomado muito 
cedo acabou com qualquer chance de se testar o esquema 
tático para a partida. 

No segundo tempo, viu-se um time mais arrumado, briga-
dor, que ficou mais com a posse de bola (efeito também do 
recuo do Desportivo Brasil). O Fantasma conseguiu boas 
chances na partida e chegou a diminuir o placar, mas logo 
em seguida tomou o terceiro gol, o que jogou um balde de 
água fria nos jogadores e na própria torcida.

Luan parece não ter sen-
tido a responsabilidade 
de assumir a 9 do clube e 
mostrou que é brigador. O 
time ainda aguarda alguns 
jogadores estrearem, caso 
de Gabriel Terra.

O sistema defensivo do 
time foi insuficiente e o 
preço foi bastante caro na 
primeira etapa. Além dos 
gols, o Primavera passou 
aperto no começo do jogo 
com as bolas aéreas. 

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

Fonte: Câmara de Indaiatuba

Esta é uma das formações do time do EC Pri-
mavera de 1991.  Com um time formado basi-
camente de jogadores da cidade, ficou em 23° 
dentre os 50 times que disputaram a Terceira 
Divisão daquele ano.

POR ROBERTO BARCE
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Futsal feminino traz mais um título para 
a cidade: o da Copa Metropolitana

Com uma trajetória 
incluindo 13 jogos, 
sete vitórias e quatro 

derrotas durante o campe-
onato, a equipe Indaiatuba 
Futsal Feminino conquistou 
o título da 27ª Copa Metro-
politana de Futsal. O jogo 
aconteceu no sábado (2), 
contra o Athlético Unidos, 
no Ginásio de Esportes Rogê 
Ferreira, em Campinas/SP.

A disputa da grande fi-
nal foi distribuída em dois 
jogos, a partida de ida acon-
teceu no dia 26/06 e contou 
com o placar de 4x3 para 
Indaiatuba, e o de volta e 
último jogo da competição, 
no dia 02/07, terminando em 
empate, por 2x2. Por conta 
do regulamento que garante 
o saldo de gols, Indaiatuba 
conquistou o título.

“Nós tínhamos um de sal-
do, por conta do jogo de ida, 
e nesse último jogo podería-
mos jogar pelo empate, que 
foi o que aconteceu. Aos três 

minutos conseguimos fazer 
2x1 e faltando 40 segundos 
fizemos 2x2. Conseguimos 
sair com o resultado positivo 
e trouxemos o título pra ci-
dade de Indaiatuba”, contou 
Thais Oliveira, autora do 
primeiro gol.

Treinos e final
Segundo Thais, os trei-

namentos foram intensos, 
do início ao fim da compe-
tição. Mesmo com o títu-
lo conquistado, a primeira 
parte da temporada foi en-
carada como preparatória 
para os próximos desafios 
que virão  para a equipe. 
“Precisamos condicionar o 
físico, encontrar um modelo 
de trabalho, encontrar um 
conjunto, encontrar e ajustar 
o trabalho coletivo, então o 
primeiro semestre foi bas-
tante exaustivo pra gente, 
mas felizmente finalizamos 
o primeiro semestre com um 
título”.

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

Atletas venceram a primeira partida por 4 a 3 e levaram a taça com um empate na partida final
DIVULGAÇÃO

Jogadora cobra mais investimento na equipe de base
A atleta Thais Oliveira 

disse que as emoções da 
conquista são fortíssimas. 
“É final pra todo mundo, 
não importa se é mais nova, 
não importa se é mais velha, 
você disputar a final de uma 
competição te traz aquele 
frio na barriga, aquela an-
siedade. É uma sensação 
única. Você chegar na final 
da competição, sair com 

resultados positivos, saber 
que todo aquele seu esforço 
no final valeu a pena, então 
isso foi muito gratificante. 
Ficamos muito felizes de 
poder ter trazido esse título 
inédito pra com a base. Foi 
muito bom”, 

A jogadora também co-
mentou o quanto é importan-
te investir em times de base. 
“Isso mostra que precisa 

Equipe Indaiatuba Futsal Feminino posa 
com amigos após a conquista do título

A jogadora Thais Oliveira segura o troféu de 
1° lugar da 27ª Copa Metropolitana de Futsal

investir sim um pouco mais 
na base, um pouco mais no 
futsal pras meninas mais 
novas, a nossa cidade é 
muito grande e temos pou-
cas meninas buscando essa 
questão da modalidade, não 
digo só o futebol, mas em 
toda prática esportiva. Vale a 
pena investir um pouco mais 
nos projetos que resgatam 
meninas mais novas.”  (RL).
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Os ingressos para o Passo de 
Arte Grand Prix 2022 podem ser 
adquiridos online ou na bilheteria 
do Ciaei, das 13h às 20h, com 
valores de R$ 60 inteira e R$ 
30 meia entrada para estudantes 
com carteirinha, crianças de 6 a 
11 anos e pessoas a partir de 60 
anos de idade. Crianças até 5 anos 
não pagam ingressos. É possível 
acessar toda a programação neste 
link: passo de arte grand prix em 
indaiatuba - 2022 - sympla. 

Mais informações pelo What-
sApp (11) 99480 8501, pelo 
e-mail contato@passodearte.
com.br. 

29º Passo de Arte Grand Prix
Data: 8 a 17 de julho
Local: Ciaei – avenida En-

genheiro Fábio Roberto Barnabé, 
3655, Jardim Regina, Indaiatuba

Ingresso: R$ 60 (inteira) / 
R$30 (meia) - compra online neste 
link: passo de arte grand prix em 
indaiatuba - 2022 - sympla

Informações: (11) 99480 8501 
| contato@passodearte.com.br

Mais informações pelo 
telefone (19) 99937 2410 ou 
e-mail produção.osindaiatu-
ba@gmail.com.

Site: www.orquestradein-
daiatuba.org.br

Instagram: orquestrasinfo-
nicadeindaiatuba

Facebook: orquestrain-
daiatuba

SERVIÇO

SERVIÇO

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

Competidores concorrem por 12 categorias e ainda podem receber bolsas

Encontro oferece 300 vagas para oficinas de música 
gratuitas e inscrições vão acabar neste domingo

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 

As inscrições para as ofi-
cinas de música gratuitas 
do 3º Encontro Musical de 
Indaiatuba se encerram neste 
domingo (10). 

Ao todo estão sendo ofe-

Competição internacional de dança vai 
começar hoje com prêmio de R$ 25 mil

Começa hoje e vai até o dia 
17 deste mês a 29ª edição 
do tradicional Passo de 

Arte Grand Prix, um dos mais 
conhecidos festivais de dança 
do Estado e que contará com 
cerca de 3 mil bailarinos de 
135 escolas e de nove Estados 
brasileiros, além do Paraguai e 
da Argentina. 

A competição vai pagar um 
total de R$ 25 mil em prêmios 
distribuídos por 12 categorias 
(leia abaixo).

Os bailarinos se reúnem para 
a mostra competitiva de dança, 
que acontece no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Educa-
ção de Indaiatuba) e para uma 
programação que conta com 
workshops, cursos e uma feira 
fashion voltada para o universo 
desta arte. 

Entre hoje e o dia 12, acon-
tece 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 espe-
táculos convidados 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 acontece no dia 17, a 
partir das 19h30.

Cursos e vivências
Além da competição, o 29º 

Passo de Arte Grand Prix traz 
workshops, cursos e master-
classes com professores e core-
ógrafos renomados, como Erika 
Novachi, que ensinará Jazz Lyri-
cal; Rafa Rulli com Jazz Funk; 

Cerca de 3 mil bailarinos vindos de nove Estados e do Paraguai e da Argentina vão participar

Edy Wilson com Jazz Dance; e 
Juliana de Vecchi, com Musical. 
A relação completa com locais, 
nomes, conteúdo, horários e fi-
cha de inscrição está disponível 
no site do Festival.

Adulto e Avançado. 
Os quatro escolhidos como 

Melhor Bailarino ou Melhor 
Bailarina ganharão ainda o Prê-
mio Toshie Kobayashi/Só Dan-
ça. Os 12 premiados também 
serão convidados para participar 
da noite de abertura do Santos 
Dance Festival, em setembro.

Além disso, os dez primei-
ros colocados nas variações de 

repertório ganharão bolsas de 
estudos para o Passo de Arte 
MOVE – International Sum-
mer 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. 

Bailarinos participantes concorrem a prêmios em 
dinheiro, bolsas de estudo e reconhecimento

DIVULGAÇÃO

Feira
Em paralelo com a mostra 

competitiva e os cursos, também 
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 também 
integra a programação do Fes-
tival 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.

recidas 300 vagas distribuídas 
em violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, flauta transver-
sal, clarinete e trompete, além 
de práticas dentro da forma-
ção orquestral e participação 

em apresentações abertas à 
comunidade. 

Idealizado pela Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba, com 
direção artística do maestro 
Paulo de Paula e parceria 

da Secretaria de Cultura de 
Indaiatuba, o encontro vai 
acontecer de 20 a 23 de julho, 
em diferentes pontos culturais 
da cidade de Indaiatuba, com 
aulas entre 9h e 17h.
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Signo de Libra
O libriano sente desejos 
de melhorar sua vida 

profissional ou será levado a de-
senvolver uma melhor percepção 
da profissão que desenvolve, ou 
seja, se trabalha sem interesse, 
agora será levado a focar sua 
atenção. Perceberá aqueles pon-
tos falhos em sua vida onde fal-
tam organização, limpeza e meto-
dologia de trabalho e começará a 
organizá-los. 

Signo de Escorpião
O escorpiano será leva-
do a atuar mais em sua 

vida profissional, o trabalho que 
desenvolve estará muito desta-
cado, também pode ficar muito 
irritado com os fatos e situações 
deste setor de sua vida. Se for 
viajar para longe, tenha cuidado 
pois por estas semanas, o mo-
mento pede que seja cuidado em 
locais distantes.

Signo de Sagitário
Situações familiares po-
dem ocorrer por estas 

semanas trazendo a necessidade 
de rever o modo com age em 
família ou com seus projetos de 
vida. As pessoas podem ajudar 
o nativo a desenvolver seus pro-
jetos pessoais, o momento é de 
muitos ganhos internos. Saúde 
instável tenha cuidado.

Signo de Capricórnio
O capricorniano conti-
nua vivenciando forças 

que o leva a renovar suas capaci-
dades. Muito de seu interior está 
sendo renovado, transformado e 
isso afetará sua aparência, seus 
hábitos, sua maneira de enfrentar 
ou entender a vida. Suas raízes 
também estão em transformação. 
Sua expressão pessoal está em re-
forma também. 

Signo de Aquário
O aquariano, por estas 
semanas, tende a ficar 

mais ansioso ou agitado nos even-
tos sociais, pode renovar contratos, 
realizar novos contratos, fazer no-
vas parcerias e muitas mudanças 
tendem a ocorrer em seu ambiente 
de trabalho. Fatos e situações que 
anteriormente deveriam ter sido or-
ganizadas tendem a reaparecer para 
serem reformuladas. Mente em ex-
pansão, aproveite para crescer com 
novas ideias. 

Signo de Peixes
Por estas semanas, as via-
gens para longe trazem 

novas perspectivas de trabalho para 
o pisciano. Sua família, suas raízes, 
sua maneira de pensar, seus estudos, 
seu ambiente de trabalho, são os 
destaques desse período. O relacio-
namento conjugal (ou comercial) 
tende a ser revisado. Saúde frágil por 
baixa de energia e risco de acidentes 
ou cirurgias, seja prudente.

HORÓSCOPO

De 08 a 14 de Julho de 2022

Signo de Áries
O ariano que desejar me-
lhorar as condições de 

sua vida estará mais focado em seu 
autoconhecimento, sentirá que ago-
ra é hora de aprender coisas novas 
acerca de si mesmo que o permita 
ser mais feliz e alegre, outros aria-
nos buscarão apenas momentos de 
prazer. Dentro de casa, o nativo pas-
sa por tensões de saúde na família. 
Mais ao fim da semana pode vir a 
tona antigas tensões familiares para 
serem resolvidas. 

Signo de Touro
O taurino enfrenta difi-
culdades em sua família, 

pode ser que precise tomar alguma 
atitude enérgica ou pode ser que 
precise ser mais brando com as si-
tuações. Pode vir a precisar fazer 
gastos que não estava planejando 
com seus estudos ou com sua saú-
de. Risco de gripes e resfriados por 
energia baixa.

Signo de Gêmeos
O geminiano pode reviver 
momentos onde o foco 

estará nas relações familiares (prin-
cipalmente filhos) com sua vida 
financeira e os afazeres domésticos. 
Seus gastos tendem a ser nestes seto-
res. Existe uma necessidade interior 
de desenvolver uma prudência e 
sabedoria ao lidar com tais assuntos.

Signo de Câncer
Embora no início desta 
semana o canceriano ten-

de a se movimentar bem entre suas 
amizades, em seus planos para o 
futuro, com seus projetos pessoais, 
mais ao fim da semana, sentirá que 
sua dificuldade em ser mais racional 
em diante dos fatos podem trazer a 
tona eventos que são difíceis e o 
nativo terá que aprender a lidar e a 
corrigir tais situações (como fofocas, 
mal entendidos, palavras mal coloca-
das, etc) 

Signo de Leão
Essa fase é importante pois 
alguns leoninos tendem a 

iniciar um movimento da busca por 
si. O que precisa fazer para atingir 
melhor sua meta? Porque seus planos 
não atingem as metas que planeja? 
Serão semanas recordando fatos e 
repensando novos rumos a seguir, 
mas com novas orientações. Outros 
leoninos podem ficar muito agitados 
e irritadiços, caso não busque seu au-
toconhecimento por estas semanas. 

Signo de Virgem
O virginiano enfrentará 
transformações muito ocul-

tas em sua psique. É muito comum 
por estas semanas se sentir confuso, 
com receios inexplicáveis e os sonhos 
tendem a ser muito significativos. Sua 
sensação de solidão ou isolamento 
pode ser mais forte nestas próximas 
semanas. Sua intuição estará muito 
forte aproveite para desenvolver 
novas formas de sentir e ver a vida. 

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

perecível e em troca ganhará 
um livro”, disse Alessandra. 
“As doações dos alimentos 
serão destinadas a famílias 
carentes de nossa cidade”, 
explica.

Além disso, a organiza-
dora conta que para maior 
interação da comunidade o 
Piquenique Literário contará 
com atrações à parte como 
contadores de histórias, mú-
sica com o DJ Fher Terrini 
e a apresentação do mágico 
Fernando Souza. No evento 
ainda haverá algodão doce e 
pipoca, gratuito.

Piquenique Literário é 
chance de ganhar livro 

Já pensou em participar 
de um piquenique e ain-
da ganhar um livro? Pois 

essa é a proposta do Pique-
nique Literário da Tia Lê 
que acontece neste domingo 
(10), das 9h às 13h, na serin-
gueira do Parque Ecológico, 
próximo à Prefeitura de 
Indaiatuba. A participação 
é gratuita.

Idealizado pela assistente 
social, Alessandra Souza, o 

Projeto visa incentivar leitura misturando passeio e diversão
Piquenique Literário está em 
sua 4ª edição e tem como 
objetivo incentivar a leitura 
em crianças e adultos, além 
de reunir famílias para uma 
manhã de entretenimento e 
diversão.

Segundo a organizadora, 
no dia as famílias devem 
levar toalhas para a leitura e 
alimentação, podendo cada 
família levar um lanche 
de sua preferência para o 
consumo durante o pique-
nique. “Pedimos para que 
no dia, quem puder levar 
um quilo de alimento não 

Ideia surgiu de um presente em um treinamento
A assistente social Ales-

sandra Souza conta que a 
ideia do Piquenique Literário 
surgiu quando ela fez um trei-
namento onde ganhou vários 
livros. “Eu fiquei pensando 
o que vou fazer com todos 
esses livros, visto que eram 
todos iguais? Aí tive a ideia 
do Piquenique Literário da 
Tia Lê”, explica. “Então re-
alizamos o evento uma vez 
ao ano, justamente em julho 
devido às férias escolares”, 
completa.

Ela revela que na primeira 

edição foram arrecadados 600 
livros e que agora há uma maior 
participação da comunidade. 
“Houve um aumento expressi-
vo nas doações de livros, pois 
na última edição conseguimos 
arrecadar mais de 2 mil livros”.

O Piquenique Literário 
conta com a participação de 
voluntários de 18 a 30 anos e 
a arrecadação é feita durante 
todo o ano. Os pontos de ar-
recadação são: MRI (Avenida 
Presidente Vargas, 1571 – Ci-
dade Nova I), Mercado Polo 
Helvetia (Rod. Engº. Paulo de 

Tarso Souza Martins, 3490 - 
Recanto Campestre), c (Rua 
Tuiuti, 346 – Cidade Nova 
I), Padaria D’ Conti (Av. 
Geraldo Hackmann, 616 - 
Jardim California) e Clínica 
Indent Odontologia (Rua 
Pedro de Toledo, 382 – Cen-
tro). As doações também são 
retiradas. A solicitação deve 
ser feita através do telefone/
WhatsApp (19) 99730-3876. 
Acesse as redes sociais @
piqueniqueliterariotiale e @
tialesouza e conheça mais 
sobre o projeto. (DK).

Crianças e adultos se divertem com um pi-
quenique tradicional e com a leitura de livros

Alessandra Souza ganhou muitos livros em 
um treinamento e resolveu repassá-los



Atividade sensorial “Pé Pintor” com os alunos do Maternal 
I da Unidade I.

Alunos indo para a 3ª fase da OBS em Serra Negra.

Atividade sensorial “Pé Pintor” com os alunos do Maternal 
I da Unidade I.

A19A19 SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE 2022

Precisando de cortinas, persianas, papel de parede, 
colchas sob medida, almofadas, tapetes e carpetes, 
lembre-se sempre da Adelaide Decorações. Ligue já 
e agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-
2829. Você vai adorar!

Carolina Aragon Estética Avançada receberá o 
Troféu Frutos de Indaiá em outubro. Parabéns!

Cleiton do Jornal Mais Expressão com o seu  
cliente, parceiro e amigo Plínio da PSMUSIC Escola 
de Música, recebeu um delicioso bolo da Madre em 
comemoração do seu aniversário no último dia 01 
de julho. Desejamos muitas felicidades!

O lindo Lucky com seu tutor Francisco, em consulta 
com a Dra. Ana na Clínica Bicho Amigo. Rua: 
Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 
3875-2715.

Nosso cliente Rafael da Meakza Acabamentos 
recebendo um Bolo da Madre, carinho do Jornal 
Mais Expressão.

A competente equipe da Provence que faz o 
sucesso da loja. Vale destacar que a Provence 
receberá esse ano mais um troféu Frutos de Indaiá. 
Parabéns!

Nossos parceiros da Sollare Decor Nelson Junior do 
marketing comercial e o proprietário Willian de Oliveira. 
Sejam bem-vindos!

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Encontro especial no último mês de maio em Salvador/ 
BA, reuniu à esquerda a Miss Indaiatuba, Miss WRegião, 
Miss São Paulo e Miss Brasil 1977 Cássia Janys; no 
centro a Miss Universo de 1968 Martha Vasconcelos e 
à direita da foto a Miss Bahia de 1985 Marisabel Boere!
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Nosso cliente e amigo de longa data, Dr. Luiz Chiaparine, 
recebeu um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia,  
em comemoração do seu aniversário no último dia 07 
de julho. Nós do Mais Expressão desejamos muitas 
felicidades e que Deus continue te abençoando Dr.! Na sexta-feira dia 24 de Junho aconteceu a posse conjunta das novas diretorias de rotary da cidade! Na foto o Rotary 

Club de Indaiatuba Inspiração!

Domingo de muita alegria, música e excelente gastronomia 
no Festival de Inverno da Secretaria de Cultura e no Festival 
Sabores da Terra. Na foto está o Prefeito Nilson Gaspar e a 
Jornalista Fernanda Bugallo!

A Equipe da Anjos Colchões e Sofás Indaiatuba, 
aguardam vocês na loja, com muitas novidades que estão 
chegando, vale a pena conferir. A loja fica na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 371, na Vila Vitória I.

Boas vindas com um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos 
& cia para mais um cliente que está chegando a Aspecto 
Car,  empresa especializada em: Reparação automotiva, 
funilaria, restauração, martelinho de ouro e muito mais!

E tem cliente novo chegando o Stúdio Lexus Detalhamento 
Automotivo, e teve bolo de boas vindas da Doce Sabor 
bolos & Cia  mas tava tão bom que não deu tempo pra foto 
né meninos, sejam muito bem vindos Paulo e Adriano!

Quem aniversariou ontem dia 7, foi a nossa cliente 
Tatiane da Hidracom. O Jornal Mais Expressão 
deseja parabéns, felicidades sempre e que Deus 
a abençoe infinitamente!
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CA10248 - AT 203 m² AC 140 m² - RESIDENCIAL GRAN 
RESERVE - 03 suítes,  Sala de estar/ jantar, cozinha 
planejada, Área Gourmet planejada,, WC social,  Área  
de Serviço com Entrada Independente, Garagem para 03 
Autos sendo 01 Coberta, Condomínio  com Área de Lazer 
Completa, Trilhas para Caminhada, Piscina Adulto e Infantil, 
Espaço Gourmet Playground  e Salão de Festas.  Portaria 
com Segurança 24 horas . R$ 950,000.00. CORRETORA 
VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA10252 - CHÁCARA AREAL - AMPLO SOBRADO - AT 
401m², AC 305m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte c/ Clo-
set) c/ Armários Planejados e Ar-condicionado, Mezanino 
c/ Planejados p/Escritório, Lavabo, Sala 02 Ambientes (es-
tar e jantar), Escada em Madeira, Cozinha Planejada c/ 
Cooktop, Forno Embutido, Grelha. Lavanderia c/ Armários, 
Banheiro e Despensa. Ampla Área de Lazer c/ Paisagis-
mo, Pomar e Piscina (cascata, Spa e Aquecimento Solar), 
Espaço Gourmet c/ Churrasqueira, pia, gabinete, mesa e 
bancos em madeira. Depósito de jardinagem, portão ele-
trônico e 04 Vagas p/ Carros (02 coberta). Todos os am-
bientes com ar-condicionado. R$ 1.398.000,00. CORRE-
TORA CÍNTIA – CRECI 129578 – TEL: (19) 99875-0114

CA10253 - AT 300 m² AC 190 m² - CASA NOVA TÉRREA 
- CONDOMÍNIO JARDINS DI ROMA - 3 suítes com closet, 
sala com dois ambientes, lavabo,  cozinha, área gourmet com 
churrasqueira, piscina, 2 vagas de carro coberto. Infra para 
ar condicionado, aquecimento solar, móveis planejados na 
cozinha, churrasqueira, área de serviço e banheiros. Condo-
mínio com área de lazer completa: piscina, salão de jogos, 
salão de festas, academia, churrasqueira, portaria 24 horas. 
R$ 1.350.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

CH01873 - AT.5.000m² AC.360m² - LAGOS DE SHANADU 
– Maravilhosa chácara com 03 suítes, sendo 01 com closet, 
wc social, lavabo, sala com pé direito alto, cozinha planejada, 
lavanderia, área gourmet com churrasqueira e lounge com 
wc social. 02 vagas de garagem cobertas, piscina e campo 
de futebol. Condomínio com segurança e portaria 24 horas. 
R$ 2.500.000,00. CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – 
TEL: (19) 99815-6906.

CA10014 - AT 300 m² AU 190 m² - CASA TÉRREA ALTO 
PADRÃO - JARDINS DI ROMA - 03 suítes sendo 01 suíte 
máster com closet, sala estar com pé direito alto, sala jantar, 
lavabo, cozinha incluso cooktop, forno elétrico e coifa, área 
de serviço, área gourmet com churrasqueira (incluso cook-
top e churrasqueira elétrica), piscina, 02 vagas cobertas. 
Todos os cômodos com móveis planejados. Ar condicio-
nado nas três suítes e sala.  Aquecimento solar inclusive 
na piscina. Persiana elétrica nas três suítes. Condomínio 
com área de lazer completa: piscina, salão de jogos, salão 
de Festas, academia, churrasqueira, portaria 24 horas. R$ 
1.400.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

CA10245 - CASA TÉRREA –CONDOMÍNIO BRÉSCIA - AT. 
200m² AC. 197m²  com 03 suítes ,sala estar, jantar com pé 
direto alto,  cozinha americana , espaço gourmet com chur-
rasqueira em inox, lavabo ,lavanderia com WC, escritório, fino 
acabamento, fachada em revestimento 3D, pele de vidro em 
bronze, porta de entrada e alumínio ripada, preparada para 
ar condicionado e aquecimento solar, garagem para 04 auto. 
Condomínio possui lazer completo com piscina , Salão de 
festas, Academia, Quiosque com churrasqueiras individuais, 
quadra tênis , pista de caminhada com lago privativo. R$ 
1.490.000,00. CORRETOR JOÃO VICENTE – CRECI: 99221 
– TEL (19) 97409-2113

salão de festas. R$ 280.000,00. CORRETORA VILMA – 
CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA10236 - AT 250  m² AC 211 m² -  SOBRADO EM CON-
DOMÍNIO - RESIDENCIAL VIENA - 3 dormitórios sendo 1 
suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha, área de 
serviço, área gourmet com churrasqueira, lavabo, sala de 
jogos, piscina com cascata e iluminação, 2 vagas de ga-
ragem cobertas e 2 vagas descoberto. Aquecimento solar 
nos dois chuveiros, e nas duas pias da cozinha, móveis 
planejados em todos os cômodos. Condomínio com área 
de lazer completa, piscina, quadra, academia, playgrou-
nd, churrasqueira, quadra poliesportiva. R$ 1.350.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 
98512-9291.

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 
coifa, área de serviço, varanda gourmet com churras-
queira, ventilador de teto, banheiro externo, 03 vagas 
de garagem, sendo 01 coberta, spa.  Todos os quartos 
com ar condicionado, 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. CORRE-
TOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-
9291.

CA10224 - SOBRADO A VENDA - JARDIM ESPLAN-
DA II - INDAIATUBA/SP. AT. 300 m². AC. 230 m² - 03 
Dormitórios sendo 01 suíte, 01 WC social. Sala de Es-
tar e Jantar. Lavabo, Escritório,. Cozinha. Despensa. 
Lavanderia 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.

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

CH01874 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - CASA 
TÉRREA - AT 3.600m², AC 400m² - COM 02 CASAS:- 
CASA 1: 02 Dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e toda avarandada. - CASA 2: 01 
Suíte de hóspedes. Chácara Antiga com Piscina (preci-
sa de reparos e reformas). Área de Lazer:- Churrasquei-
ra completa com fogão à lenha, forno de pizza e piscina 
de alvenaria completo. R$ 1.800.000,00. CORRETORA 
CÍNTIA – CRECI 129578 – TEL: (19) 99875-0114

AP05580 - AU 59 m² - VILLAGIO DE AZALÉIA - 03 dor-
mitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 01 vaga. 
Condomínio com portaria 24 horas, churrasqueira e 

VENDAS
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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.
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$382 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, lavan-
deria 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, lavande-
ria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e varanda, 2 
banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha 
planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, dispensa e garagem com jardim. 
Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 2 
banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com churrasqueira. 
Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e hidromas-
sagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, churrasqueira e 
portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e nos fundos.  Possui 
garagem coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão a lenha. Aceita permuta com 
terreno ou apartamento até R$500 MIL.  
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 
garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira de 
hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha planeja-
da, 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 so-
brado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, banheiro, 
garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e 
sala de jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar 
condicionado, jardim de inverno e portão eletrônico. 
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 
2 carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha 

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

APARTAMENTOS
                                                                                                                                                                                                        
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha plane-
jada, 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.
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. 
CH722 – RECANTO CAMPESTRE VIRACOPOS – R$425 MIL - Chácara com 1 dormitório, cozinha e 
banheiro. Possui pomar.

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 32467 - Apartamento Jardim Pompéia - 3 dorm, 
sala, coz, 2 banheiro, 1 suíte, área de serviço - R$2.000,00 
+ IPTU

3 ref site 3816- Casa Jardim Nova Indaiá - 2 dorm, sala, cozi-
nha, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço - R$ 1.900 + IPTU

7 Ref site 32505- Casa Jardim Chapadão - 3 dorm, 5 banhei-
ros, 2 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 650.000,00 

8 ref site 32502 - Casa Parque Residencial Indaia - 2 dorm 
, 2 banheiros, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
420.000,00

4 ref site 29667 - Apartamento Jardim Eldorado - 2 dorm, sala, 
banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 1.100 + Cond + 
IPTU

5 ref site 9048 - Apartamento Jardim Pompéia - 3 dorm, coz, 3 
banheiros, 2 suítes, área de serviço e garagem - R$ 3.200,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 29441- Casa Jardim Portal do Sol - 2 dorm ,1 suíte, 
sala , coz , 3 banheiros e garagem R$ 1.600 + IPTU

10 ref site 32504 - Terreno Residencial Morro da Mata - Lote 
de 180,00 m² - R$ 140.000,00

11 ref site 30283 - Apartamento Jardim Alice - 2 dorm, coz, 
sala, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 215.000,00

12 ref site 31135 - Apartamento Jardim Santiago - 3 dorm, 
coz, sala, 2 banheiros, 1 suíte, área serviço e garagem - R$ 
385.000,00

9 ref site 32499 - Terreno Residencial Evidências - Lote de 
369,59 m² residencial - R$ 315.000,00

1 ref site 9005- Casa Jardim Morada do Sol- 2 dorm , sala, 
coz, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço R$ 1.800,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Ve-
neza, 3 dms., fino 
acabamento, acei-
ta-se financiamento. 
Cleyton Seguro Imó-
veis: (11) 97416-4744 
(WhatsApp). 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 Car-
lo: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha 
no estilo americano, 
WC social, lavanderia 
coberta, grande quin-
tal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 
metros quadrados e 
está no valor de 380 
mil.(19)99762-7708.
Vende-se casa no 
Jardim Colibris: em 
Indaiatuba. Casa com 
2 dormitórios, sala, 
cozinha, WC social, 
lavanderia coberta, 
pequeno quintal, ga-
ragem para 2 carros 
coberta com portão 
eletrônico, documen-
tação ok e está no 
valor de 350 mil. Con-
tato (19)99762-7708.
V e n d o / T r o c o : J á 
Locado por: R$4 mil 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contruído 
230m².Ótimo local. 
Valor R$830 mil. Tra-
tar (19)98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 car-
ros, edícula no fundo 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, terreno 
de 250m² área cons-
truída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negó-
cio com uma grande 
oportunidade) Conta-
to 19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG . 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
550.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
98369.(019)9948-
75089.

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 Ho-
rizontown: Vendo 
terreno com 450m², 
aceita permuta con-
tato (13) 99712-3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: localiza-
do no Condomínio 
London Park. Exce-
lente topografia, Sol 
da manhã, Energia 
Subterrânea, Salão 
de festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 mil. 
Contato (19) 9 9744-
4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim de 
entrada e transfiro a 
dívida liberação para 
construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topo-
grafia. Doc ok c/ es-
critura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 
3875-2860
Vendo lote 450m²: 
Vila suiça, plano, rua 
tranquila e segura, 
boa localização.  R$ 
585.110.00 Á VIS-
TA - DOCUMENTOS 
EM ORDEM.    19 
97412.0317 - CRECI 
64690

 
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 moto-
rista com ajuste de 
altura, retrovisores 
elétricos e com reba-

Vendo apartamento 
no Rio de Janeiro: 
bairro de Laranjei-
ras, tranquilo e in-
devassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Con-
tato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé 
do  Pq Ecológico e 
Shopping 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 
CRECI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis : com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground, incluso cond. 
+ IPTU +água.Conta-
to 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

 
SALA LOCAÇÃO 
DEFINITIVA Edifí-
cio Ambassador: 
Aluguel R$ 800,00 / 
Condomínio + IPTU 
+ CPFL R$540,00 
CELINAIDE GARCIA 
- CRECI 214763-F
Salas comerciais 
locação: Ao lado do 
Shopping Parque 
Mal l .  Valores R$ 
1.100 ou R$ 1.300 , 
incluso IPTU, Inter-
net, Seguro fiança 
(fiador) . Tratar (19) 9 
7405-1651

 
Vende-se área para 
lo teamento ent re 
Monte Mor e Capi-
vari, são 6 alqueires 
e está no valor de 
900 mil. Contato (19) 
99762-7708.

Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embu-
tidos. Ar-condiciona-
dos. Cozinha planeja-
da, área goumert co-
berta, garagem idem. 
Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 Dormi-
tórios 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 dormi-
tór ios em Indaia-
tuba 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 imper-
dível! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
Jard im Veneza : 
casa com 02 dormi-
tórios à venda por R$ 
395.000,00 ou loca-
ção por R$ 2.300,00. 
Contato (19) 9 8922-
9687
Vendo casa: casa 
com 03 dormitórios 
em Indaiatuba à ven-
da por R$300.000,00. 
Contato (19) 98922-
9687.
Vendo casa: casa 
com 02 dormi tó -
r ios à venda por 
R$295.000,00. Con-
tato (19) 98922-9687.
Vendo casa: casa 
com 04 dormitórios 
em Indaiatuba à ven-
da 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 suí-
tes todas com armá-
rios planejados e ar 
condicionado, sala 2 
ambientes cozinha e 
banheiros com armá-
rios planejados, direto 
com o proprietário. 
Fone 19 99715-7511
Alugo Casa condô-
mino Paraty: com 3 
dorm. sendo 1 suíte 
com armário plane-
jado e ar condicio-
nado, churrasqueira, 
aquecimento sola di-
reto com proprietário. 

Fone 19 99715-7511
Alugo casa no Costa 
e Silva: 03 dormi. 
Sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para 3 car-
ros. E edícula nos 
fundos com 3 cômo-
dos e banheiro. Con-
tato 19 99714- 4113 
19 -3875-4550
Casa Locação Jd 
P a u  P r e t o :  A T . 
282,49 AC 165,53, 3 
dorm, sala de estar, 
sala de jantar, escritó-
rio, cozinha, despen-
sa, lavanderia, área 
para churrasqueira 
coberta e WC, 2 ca-
nis, 4 vagas. Valor lo-
cação R$ 3.500,00 + 
IPTU 19 98346-2299
A l u g o  c a s a  J d 
Cal i fórnia:   com 
02 dormitórios por 
R$1 .700 ,00 /mês . 
Contato (19) 9 9822-
9687.
Sobrado Cidade Jar-
dim: com 3 dormitó-
rios 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 reser-
va Vista Verde:12.º 
segundo andar, 3 
dorm. (1 suíte), 2 va-
gas de garagem co-
bertas, aceito permu-
ta. (13) 99712-3768
Vende ou troco - 
Apartamento em São 
Paulo no 11º andar, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha com moveis 
planejado, lavan-
deria, porcelanato, 
condomín io  com 
piscina, quadra de 
futebol, playground. 
Localizadono bairro 
santa cantarina e vila 
mascote, com ótima 
localização comercial 
próximo ao metro. 
Valor R$ 300.000,00 
aceito proposta, para 
mais informações tra-
tar com Sergio (11) 
94914-5586 
Lindo ap no edifi-
cio Varandas do 
Bosque: proximo à 
avenida Conceição, 
1 dorm. com ar co-
dicionado,armários 
na cozinha e banhei-
ro, elevador, vaga 
de  ga ragem.  R$ 
260.000,00. Direto 
com proprietário, fone 
(19) 99715-7511
Fino apartamento 
no Parque Ecolo-
gico:  proximo ao 
chafariz, em edificio 
de alto niver, com 
112m², 3 dorm. Sen-
do 2 suites, lavabo, 
grande varanda en-
vidraçada, sacada, 
armários planejados, 
ar condicionado, 2 
garagens cobertas. 
R$ 860.000,00 dire-
to com proprietário. 
FONE:19 - 99715-
7511

timento, controle de 
tração, isofix, freios 
abs, sensor de es-
tacionamento, santo 
antônio e estr ibo, 
protetor de caçam-
ba, farola auxil iar 
e manual e chave 
reserva. Luciano Ta-
deu veículos. (19) 
97419-1918
Strada adventure 
special: fabricação 
argentina, foi fabri-
cada somente 100 
unidades completa. 
Ar-condicionado, di-
reção elétrica, mo-
tor 2.0 turbinado, 
aspirado, 4x4 auto-
mática e mecânica, 
vidros e retrovisores 
elétricos, painel di-
gital, som (tv, gps, 
internet, caça radar, 
dvd e cd), teto so-
lar,  v idro traseiro 
manual, capota ma-
rítima, dois stepes e 
caçamba carpetada. 
Motor chevolet. Ano 
2018. Francisco (19) 
98850-5463

 
Vende-se 4 rodas 
originais: do Fox 
novas na caixa com 
calotas or ig inais .
Tratar com Milton no 
telefone 15 99646-
7494
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR e 
tudo da marca Intel-
bras, com apenas 10 
meses de uso e está 
no valor de 1.500,00 
19-99762-7708
Vendo calças jeans 
importadas, a 50,00, 
e camisetas mas-
culina, agasalhos, 
todos importados, 
contato: 9 88290717 
ou 3875-4737
Vendo: Notebook, 
branco, Celeron 1.5 
GHZ, HD 500 GB, 
memória 4GB. Va-
lor 500,00, conta-
to: 9 88290717 ou 
38754737.
Vendo 2  Pneus: 
Medida 195 - 55 -15 
meia vida original 
Bridstone valor R$ 
400,00 reais conta-

to: 3816-8112
Car los  Eduardo 
corretor:   62989 
cresci  texto acho 
seu imóvel  comer-
c ia l  para locação  
ou compra e mais 
v e n d a  t e r r e n o s 
casas apartamen-
tos  é financiamen-
to  pela caixa 019 
989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo:  com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira 
de balanço cor café 
valor R$ 900,00 re-
ais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo:  Jogo  de 
jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 
e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço preci-
so desocupar o es-
paço Contato:  19 
996978484

Oportunidade para 
Moça e Rapaz: aci-
ma de 18 anos tra-
balho em casa ma-
nual 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 Se-
rasa  baixamos to-
das as dividas  (11) 
98249-6899
Ofereço-me:  Ma-
n icure+ ped icure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
1 9  9 9 3 6 9 5 6 1 5  / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer  imposto de 
renda pessoa fisica 
valor R$80,00 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
torista particular com 
o seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou até 
mesmo passear no 
shopping, posso ser 
seu motorista, en-
tre em contato para 
mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxi l iar  de enfer-
magem, cuidadora 
e idosos,  e baba 
contato (19) 98976-
3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com experi-
ência para trabalhar 
em atel iê contato 
Whats  (19) 99818-
7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, 
jardinagem, eletri-
cista, formado pelo 
Senai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 
- Edimara

B18 | CLASSIFICADOS | 



Empregos

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. MARIA DO PRADO 
SILVA com 72 anos, 
viúva de BIANOR AL-
VES DA SILVA, sendo 
filha de JOSIAS DO 
PRADO e PEDRO JO-
AQUIM DO PRADO. 
Deixa os filhos: BENI-
CIO e ROSANGELA 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 07/06/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério Vale dos Pinhei-
rais em Mauá- SP aos 
08/06/2022. 

2. CLOVIS FREITAS 
CORREA com 68 
anos, solteiro, sen-
do filho de MOYSES 
CORREA DA COSTA 
e JACIRA FREITAS 
DOS SANTOS. Não 
deixou filhos. Falecido 
(a) em: 11/06/2022, e 
Sepultado (a) no Jar-
dim das Flores Cemit. 
Pq. E Crematório de 
Votuporanga- SP aos 
12/06/2022.

3. ALICE FEIJAO com 
86 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
ALEXANDRE FEIJAO 
e GISELDA CULCIO-
LI. NAO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
28/06/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 29/06/2022.

4. ANTONIO CAR-
LOS NICOLA com 56 
anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de MILTON NICOLA e 
LOURDES GERALDO 
NICOLA. deixa filho(s): 
NATHARA, BARBARA 
(MAIORES), Falecido 
em: 28/06/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
29/06/2022. 

5. EDNA OLLER DA 
SILVA com 70 anos , 
Casado (a) com LUIZ 
FRANCISCO DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
FRANCISCO OLLER 
e ANA MARIA LOPES. 
deixa filho(s): LUIS 
(MAIOR), Falecido em: 
28/06/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 

29/06/2022. 
6. ARISTIDES SAN-
TOS BARRETO com 70 
anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de ARIS-
TIDES BARRETO e 
PERINA SANTOS BAR-
RETO. deixa filho(s): 
JULIO CESAR,CELIZE 
( MAIORES), Faleci-
do em: 28/06/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/06/2022. 

7. ELIZABETH MARIA 
ANTONIA ROSA com 
89 anos , Casado (a) 
com BENEDITO ROSA 
sendo filho(a) de FER-
NANDO BONKE e MA-
RIA ANTONIA BONKE. 
deixa filho(s): MARCIO, 
MOACIR, MAGALI, 
MARIA MARGARETH, 
MARISA, MARCO, WA-
SHINGTON ( MAIORES 
) , MAIRSON ( FAL ), Fa-
lecido em: 29/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/06/2022. 

8. DULCINÉA DEL 
NERO com 74 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de AMERICO 
DEL NERO e MARIA 
DEL NERO. NÃO DEI-
XA FILHOS, Faleci-
do em: 29/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/07/2022. 

9. ELIETE ALVES DA 
SILVA com 71 anos , 
Era Separado(a), sendo 
filho(a) de JOSE ANTO-
NIO DA SILVA e JOSEFA 
ALVES DA SILVA. deixa 
filho(s): CADMIEL, RA-
QUEL ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 29/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/06/2022.

10. TEREZA GOMES 
ALVACETE com 85 
anos , Casado (a) com 
ANTONIO ALVACETE 
sendo filho(a) de BENE-
DITO GOMES e ANTO-
NIA GRACIANO. deixa 
filho(s): ANTONIO, LUIS, 
MARISA, JAIR, VALDIR, 
VALDEMIR ( MAIORES 

) MARIA (FAL), Faleci-
do em: 29/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/06/2022. 

11. LEVI PEREIRA DA 
SILVA com 73 anos , 
Casado (a) com MARIA 
APARECIDA DA SILVA 
sendo filho(a) de JOSE 
PEREIRA DA SILVA e 
MARIA GOMES DA SIL-
VA. deixa filho(s): MA-
ELY , ANDRÉ , MISAEL 
(MAIORES), Falecido 
em: 29/06/2022, e cre-
mado (a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-
-SP aos 30/06/2022. 

12. MARIA LUZIA DE 
FREITAS SILVA com 
64 anos , Casado (a) 
com ANTONIO LOU-
RENÇO DA SILVA sen-
do filho(a) de LUIZ TA-
VARES DE FREITAS 
e LUZIA SALVINA DE 
AMORIM. deixa filho(s): 
MACIEL, MARCOS, 
ANGELA, SILVANIA, 
ANA (MAIORES), Fa-
lecido em: 30/06/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
30/06/2022. 

13. VANDERLEY DA 
SILVA com 71 anos , 
Era Viúvo(a) de NOEMIA 
NAOMI ISII SILVA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
CANDIDO DA SILVA e 
MARIA DE LOURDES 
CORREIA DA SILVA. 
deixa filho(s): VANDER-
LEY, FABIO, ANDRÉA, 
TATIANE, FERNANDA 
( MAIORES), Faleci-
do em: 30/06/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/07/2022. 

14. VALDECI DE PAU-
LA com 50 anos , União 
estável com ADILSA 
ALVES DA SILVA.sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO DE PAULA e CLA-
RICE LABROZZI DE 
PAULA. deixa filho(s): 
HENRIQUE, ANANDA 
(MAIOR), Falecido em: 
30/06/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL aos 
01/07/2022. 

15. MARCOS ALEXAN-
DRE FRIEDERICKS 
com 49 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de GILBERTO CARLOS 
FRIEDERICKS e IRE-
NE GOMES FRIEDE-
RICKS. deixa filho(s): 
VITOR 18, Falecido em: 
30/06/2022, e sepulta-
do(a) no CEM. MUNICI-
PAL - EMBU GUAÇU SP 
aos 01/07/2022.

16. ISAURA MOREIRA 
PEREIRA com 97 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSE 
BENEDITO PEREIRA 
sendo filho(a) de MANO-
EL JOAQUIM MOREIRA 
e MARIA MAGDALENA 
POZZA. deixa filho(s): 
MARIA NEUSA, MARIA 
AUXILIADORA, MARI-
SA, LENITA, PAULO, 
EDUARDO (MAIORES), 
Falecido em: 01/07/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/07/2022.

17. HERMES WOL-
FF com 87 anos , Era 
Viúvo(a) de ADELINA 
VACILOTTO WOLFF  
sendo filho(a) de HENRI-
QUE WOLFF e BERTA 
MULLER. deixa filho(s): 
HERMES (MAIOR), Fa-
lecido em: 01/07/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/07/2022. 

18. EDNA RODRIGUES 
DA SILVA com 85 anos 
, Era Viúvo(a) de SA-
MUEL RODRIGUES DA 
SILVA sendo filho(a) de 
MANOEL PEDRO DA 
SILVA e FRANCISCA 
MARIA SERAFIM. deixa 
filho(s): OSEIAS, JAIRO, 
ELIAS, DARIO, EZE-
QUIEL, SAMUEL, DAVI, 
DIJAUMA, JAEL, MAR-
TA (Maiores), DANIEL, 
ROSEMARE, DEBORA, 
ELIUDE (Falecidos), Fa-
lecido em: 01/07/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/07/2022. 

19. JOAO DE ARRUDA 

 | CLASSIFICADOS | B19

Escaneie este QR 
Code para acessar.

VEJA A LISTA 
COMPLETA!

com 63 anos , Era Divor-
ciado(a), sendo filho(a) 
de BRAZILIO DE ARRU-
DA e CECILIA PEREIRA 
DE ARRUDA. deixa fi-
lho(s): BRUNO 20., Fa-
lecido em: 01/07/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/07/2022. 

20. ADOLFO FREDE-
RICO QUITZAU com 75 
anos , Casado (a) com 
NANCI APARECIDA 
BERTOLI QUITZAU sen-
do filho(a) de OSVALDO 
FREDERICO QUIT-
ZAU e AUREA STEIN 
QUITZAU. deixa fi-
lho(s): NILVA, NIVALDO, 
EDIVALDO, JULIANA 
(MAIORES), Falecido 
em: 01/07/2022, e sepul-
tado(a) no CEM. MUNI-
CIPAL DE ELIAS FAUS-
TO SP aos 02/07/2022. 

21. EMILSON SOA-
RES DE SOUZA com 
58 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECI-
DA DE ALENCAR DE 
SOUZA sendo filho(a) 
de JOSE SOARES DA 
SILVA e TEREZINHA AL-
VES DE SOUZA. deixa 
filho(s): GABRIEL,RA-
FAEL, GEOVANA. ( 
MAIORES), Falecido 
em: 01/07/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
02/07/2022. 

22. OLIVIA SAMPAIO 
com 90 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO SAM-
PAIO e MARIA  APA-
RECIDA PINTO. deixa 

filho(s): NÃO DEIXA 
FILHOS , Falecido em: 
02/07/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 02/07/2022. 
23. D E V A N I R 
BALDO SELLES com 
81 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO GALVÃO 
MARIANO sendo filho(a) 
de DANIEL RUFINO 
SELLES e FRANCISCA 
BALDO SELLES. deixa 
filho(s): ADRIANA , ANA 
CRISTINA, MARIA SIL-
VANA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 02/07/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/07/2022. 

24. IZABEL MARIA MA-
TIAS DA SILVA com 90 
anos , Era Viúvo(a) de 
SEVERINO JOSE DA 
SILVA sendo filho(a) de 
JOSE OTILIO MATIAS e 
MARIA MADALENA SA-
LES. deixa filho(s): JOSÉ 
MARIA (MAIOR), JOSÉ, 
MARIA, APARECIDO, 
ANTONIO E FRANCIS-
CO (FALECIDOS), Fa-
lecido em: 02/07/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
03/07/2022. 

25. MARCOS DA SIL-
VA E SOUSA RIBEIRO 
com 77 anos , União 
estável com LEODEA 
MENDES RODRIGUES, 
sendo filho(a) de LE-
ANDRO DE SOUSA RI-
BEIRO e HERCILIA DA 
SILVA RIBEIRO.deixa 
filho(s): ALEKSANDRA 
(MAIOR), Falecido em: 
03/07/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
03/07/2022.

26. CECILIA SMANIO-
TO com 3 dias , sendo 
filho(a) de LEANDRO 
VAROLLO SMANIOTO 
e FRANCILAINE FER-
NANDA DA SILVA SMA-
NIOTO. Falecido em: 
03/07/2022, e sepultado 
(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 03/07/2022. 

27. VILSON BENEDI-
TO DALMOLIN com 74 
anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de JOÃO 
DALMOLIN e NAZARE-
TH BUENO  DALMOLIN. 
deixa filho(s): ROSILE-
NE, ROSINEIA, ROBIN-
SON, SIMONE , JULIA-
NA (MAIORES), Falecido 
em: 03/07/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/07/2022. 

28. JOSE FERREIRA 
DA SILVA com 69 anos 
, União estável com Lu-
zia Maria da Silva, sendo 
filho(a) de JAIME FER-
REIRA DA SILVA e MAR-
GARIDA RITA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): 
JESSICA (MAIOR), Fa-
lecido em: 04/07/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/07/2022. 

29. ANTONIA DA SIL-
VA VIEIRA com 71 
anos , Era Viúvo(a) de 
ANTONIO VIEIRA sen-
do filho(a) de MANOEL 
BRAZ DA SILVA e ZUL-
MIRA ANTONIA BAR-
BOSA. deixa filho(s): 

JORGE, JOEL, JULIO 
(MAIORES), Falecido 
em: 04/07/2022,  e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
05/07/2022. 

30. ERMIRA VACKER 
CANOBEL com 83 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE RIBELTO CA-
NOBEL sendo filho(a) 
de JOSE VACKER e 
NATALINA TRAVAIOLI. 
deixa filho(s): JOSE, 
ANTONIA  (Maiores), 
JANE, NATALINA (Fa-
lecidas), Falecido em: 
04/07/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 05/07/2022. 

31. RITA DE CASSIA 
BONITO com 93 anos , 
Era Divorciado(a), sen-
do filho(a) de AFONSO 
BONITO e JOSEFA 
BARNABE. deixa fi-
lho(s): EURICO, TE-
REZA, ELIZABETH( 
MAIORES ), Falecido 
em: 04/07/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 05/07/2022. 

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 – Ex-
periência na fun-
ção. Residir em 
Indaiatuba.

AJUDANTE GE-
RAL – Experiên-
cia na função. 
D isponib i l idade 
de horário. Resi-
dir em Indaiatu-
ba.

ASSISTENTE FIS-
CAL - Experiência 
em rotinas Tribu-
tárias Federais, 
Estaduais e Mu-
nicipais, peran-
te as empresas 
no Lucro Presu-
mido, Simples 
Nacional, Mei e 
se possível em 
Produtor Rural. 
Experiência em 
escritório Con-
tabilidade. Com 
formação Supe-
rior ou cursando 
Contabilidade.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA - Experiência 
na função. Dispo-
nibilidade de ho-
rário.

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO – En-
sino fundamental 
completo. Expe-
riência na função. 
Ter CNH B (viagens 
para outras cida-
des). 

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO - Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba. Ter condu-
ção própria.

AUXILIAR DE EX-
PEDIÇÃO – Ex-
periência com 
expedição e confe-
rências de matéria 
prima. Residir em 
Indaiatuba.

M A N U T E N Ç Ã O 
PREDIAL – Expe-

riência na função. 
D i s p o n i b i l i d a d e 
de horário. Residir 
em Indaiatuba. 

OPERADOR DE 
MÁQUINA – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
em Operar máqui-
nas convencionais 
(Fresa, furadeira, 
retífica). Residir 
em Indaiatuba.

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

Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

R E C E P C I O N I S TA 
- 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.

V E N D E D O R ( A ) 
EXTERNO – Ex-
periência com 
vendas no varejo. 
Ter moto própria 
para visitas aos 
locais. 
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Medicina acessível em Indaiatuba conta 
com parceria de telemedicina do Einstein

Com o objetivo de ofe-
recer uma medicina 
social e acessível, 

o Clube Mais Indaiatuba, 
através de um cartão de 
benefício, garante um aten-
dimento de qualidade e 
eficiente, seja para exames 
laboratoriais, consultas mé-
dicas, exames de imagens 
(de média e alta complexi-
bilidade), odontologia e es-
tética. O projeto conta com 
a parceria de telemedicina 
com o renomado Hospital 
Albert Einstein.

“A nossa proposta é pre-
venção. Eu não quero que 
você venha aqui doente. 
Eu quero te propor mensal-
mente que você se cuide.”, 
comenta o diretor do proje-
to, Sandro Cesar Martins. 
“Podemos proporcionar o 
bem-estar e saúde de qua-
lidade para que a pessoa, 
através do cartão, tenha 
acesso ao melhor preço, que 
seja acessível para todos”, 
complementou o diretor.

O cartão pode ser visto 
como uma medicina por 
assinatura, por um valor 
justo e adequado, com 
uma série de benefícios, 
como consultas médicas 
a partir de R$ 50,00, exa-
mes de sangue a preço de 
tabela, além da assistência 
remota ilimitada do Albert 
Einstein, 24 horas por dia, 
“O nosso projeto é pivô e 
todos que adquirirem nos-
sos serviços terão acesso 
ao Einstein Conecta, uma 
parceria com o melhor 
hospital do país, o Albert 
Einstein de São Paulo. 
Telemedicina 24 horas por 
dia, sete dias por semana, 
nas especialidades de Pe-
diatria e Clínica Médica”, 
relatou Sandro.

O valor para adquirir a 
assinatura é de R$ 29,90 
(individual) por mês ou 
de R$ 49,90 (família de 
até 4 pessoas), com filhos 
de até 21 anos inclusos. 
Além dos valores de con-
sulta mais em conta, o 
associado do cartão ainda 
contará com exames e pro-

À esq. Sandro Martins, diretor do Clube Mais. Ao 
seu lado, Pedro Ferrari, gestor do Centro Médico

cedimentos com desconto 
também. Por exemplo, 
ultrassom ou mamografia 
por R$ 80,00. Botox a par-
tir de R$ 799,90 ou glúteo 
Max a partir de R$ 700. 
Sempre com a possibili-
dade de parcelamento em 
até 10x ou 7x dependendo 
do procedimento.

O cliente também terá 
acesso a todos os consul-
tórios parceiros, como a 
toda a rede de laboratórios 
da Dra. Edna Jaguaribe, 
Centro Médico Mais, Clí-
nica Femina, Pró Médica, 
MF Ultrassom, MRI To-
mografia e Ressonância, 
entre outros.

“Queremos implantar e 
fazer dar certo. Gente da 
saúde fazendo saúde, gen-
te que realmente conhece 
fazendo isso. Um cartão 
de benefício de Indaiatuba 
voltado para área de saúde 
e que ofereça agilidade, 
eficácia, respeito e com-
prometimento. Que ofere-
ça de verdade o benefício e 
um bom médico." explicou 
Sandro Martins.

• Clínico Geral
• Pediatria
• Endocrinologia
• Ortopedia
• Medicina da Família
• Cardiologia
• Geriatra
• Exames Laboratoriais
• Exames de Imagens 
• Botox
• Estética

SERVIÇOS

DIVULGAÇÃO

Espaço foi inaugurado na última segunda-feira, 4

O  C e n t r o  M é d i -
co Mais Indaiatuba foi 
inaugurado oficialmente 
na última segunda-feira 
(4). O consultório fica 
localizado na Avenida 
Fábio Roberto Barnabé, 
nº 5.405, no Jardim Mo-
rada do Sol, próximo ao 
batalhão da Guarda Civil 
Municipal de Indaiatu-
ba e em frente a Kolok 
Pneus. 

De acordo com os 
responsáveis, os atendi-
mento serão realizados 
de segunda à sexta-feira, 
das 7h às 18h. Aos sába-
do, o horário será das 7h 
às 11h. 

A estrutura do Centro 
Médico Mais Indaiatuba 
conta com cinco salas 
de atendimento, distri-
buídas em consultórios 
das seguintes especiali-
dades: estética, odonto-
logia, pediatria, clínico 
geral e uma sala toda 
preparada e dedicada aos 
exames laboratoriais. 

A c l ín ica  também 
contará com um médico 
especializado no aten-
duimento da família, 

que atende de maneira 
ampla e generalizada, 
nas especialidades de 
ginecologia e geriatria, 
um ramo da medicina 
voltado para a consulta, a 
prevenção e diagnóstico 
de pessoas idosas.

O gestor Pedro An-
drezza Ferrari, que estará 
à frente do Centro Médi-
co Mais Indaiatuba, tam-
bém contou que a clínica 
nasceu com a intenção de 
praticar uma medicina 
que seja acessível e in-
clusiva para todas as ca-
madas da população. Se-
gundo o gestor, tudo foi 
preparado e pensado para 
atender toda a popula-
ção, sendo voltada tam-
bém para uma questão 
social. “Dá pra fazer uma 
medicina muito mais so-
cial sem pensar 100% na 
remuneração, sem visar 
somente o lucro. Nós 
queremos entregar para 
a sociedade uma saúde 
de verdade, verdadeira-
mente de qualidade e que 
possa ser acessada por 
uma camada bem maior 
da população”. (RL)

Confira os serviços prestados

DIVULGAÇÃO
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Prezando ainda mais 
o crescimento da cidade, 
alcançabilidade e inclu-
são, a clínica também foi 
criada com o propósito 
de atender a grande par-
cela da população que 
atualmente não tem con-
dições de ter acesso a um 
plano de saúde. “77% da 
população do nosso país 
não tem condição de ter 
assistência médica pri-
vada, sendo necessário e 
sobrecarregando a rede 
pública, o Sistema Único 
de Saúde (SUS), sem con-
tar na demora para fazer 
os exames. Queremos de 
alguma forma, a partir 
do  sistema que estamos 
implantando, colaborar, 
oferecendo agil idade, 
bem-estar, comprometi-
mento e principalmente 
respeito pelas pessoas”, 
comenta Sandro. 

Segundo o diretor San-
dro Martins, a cidade de 
Indaiatuba foi escolhida 
por ser sua cidade do 
seu coração. “É a cidade 
que a gente enxerga com 
bons olhos para dar start a 
esse projeto. Percebemos 
a importância de montar 
um projeto na nossa cida-
de e para a nossa cidade”.

Sandro Martins tam-
bém comenta que o ob-

jetivo é chegar em 12 
mil assinaturas em um 
ano, com o intuito maior 
de ajudar cada dia mais 
e mais famílias. O sis-
tema, além da pessoa 
física, também contará 
com planos para pessoas 
jurídicas, com preços das 
assinaturas a partir de R$ 
29,90; podendo chegar a 
R$ 49,90. Além disso, 
empresas e associações 
maiores poderão negociar 
ainda mais esses valores. 

Sandro também cita 
que pretende fechar uma 
parceria com a Faculdade 
de Medicina da cidade, 
com o intuito de ajudar 
os médicos recém-for-
mados e colaborar com a 
melhora na formação dos 
profissionais que estão 
em Indaiatuba. “A nossa 
cidade, com a Faculdade 
de Medicina, vai come-
çar a formar a partir de 
um ou dois anos mais ou 
menos 80 médicos por 
ano, a gente pode aco-
lher esses formandos e 
ajudá-los também, desde 
que tenham a formação 
necessária, a ingressar 
no mercado de trabalho”.

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

Não é à toa que o Hospi-
tal Israelita Albert Einstein é 
o primeiro que vem à mente 
quando o assunto é medicina 
de qualidade e referência no 
ramo. O hospital fica loca-
lizado em São Paulo e pelo 
3° ano consecutivo foi eleito 
um dos melhores hospitais 
do mundo pela revista ame-
ricana Newsweek.

A pesquisa foi feita em 
27 países, sendo o Albert 
Einstein, o único hospital 
brasileiro no top 50 e lati-
no-americano no top 100. 
A instituição ficou em 34º 
lugar no ranking mundial, 
em uma lista que incluiu 200 
estabelecimentos hospitala-
res, subindo 2 posições no 
ranking global.

É justamente devido a 
esse reconhecimento e credi-
bilidade que o cartão Clube 
Mais fez questão de firmar 
parceria com a instituição 
para o atendimento em te-
lemedicina. “Escolhemos o 
Einstein justamente por ser o 
melhor do Brasil e queremos 
oferecer bem-estar e a maior 
e melhor qualidade para o 
nosso cliente, com compro-
metimento e honestidade”, 
explica o diretor Sandro 
Cesar Martins.

A instituição Israelita é 
pioneira no atendimento em 
telemedicina, também um 

dos motivos para a escolha 
da parceria. Com o objetivo 
de levar a excelência da 
marca para todo o país, a te-
lemedicina Einstein oferece 
para seus pacientes soluções 
para empresas por meio de 
um serviço de atendimento 
on-line, com suporte 24 
horas por dia, 7 dias por 
semana. Tudo com a mes-
ma qualidade e segurança 
proporcionada pelo Einstein 
em suas unidades físicas, 
além de mais comodidade 
e praticidade do modelo de 
atendimento à distância.

O Einstein é referência de 
excelência mesmo fora do 
Brasil pelo fato de não ser 
somente um hospital, mas 
sim um sistema integrado 
de saúde. Faz não só a as-
sistência, mas toda a cadeia 
de serviços de saúde: promo-

Parceria fechada com o melhor hospital do paísProposta é voltada para o social

ção, prevenção, diagnóstico, 
tratamento e reabilitação. E 
vai além: tem um suporte 
qualificado para essas ativi-
dades, por meio das áreas de 
ensino e de pesquisa. 

Devido à pandemia da 
Covid-19, a procura por 
esse tipo de atendimento 
aumentou.  Segundo uma 
pesquisa realizada pela pla-
taforma de telemedicina 
Conexa Saúde, em parceria 
com o Datafolha, cerca de 
73% dos pacientes afirmam 
que poderiam adotar a mo-
dalidade habitualmente e 
cerca de 71% gostaram da 
experiência.

O hospital disponibiliza 
os mais avançados recursos 
da medicina, oferecendo 
excelência e qualidade no 
âmbito da saúde, como prio-
ridade. (RL)

Espaços internos do Centro Médico Mais já estão equipados para começar a receber os pacientes que serão atendidos na nova unidade de saúde de Indaiatuba
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