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Cidade teve apenas 
9 vereadoras em 
toda a sua história

O número de mulheres 
eleitas para o cargo de re-
presentação é considerado 
muito baixo, apenas nove 
em toda a história. Essa falta 
de representação também 
pode ser sentida no número 
de mulheres homenagedas 
no Legislativo. Apesar do 
índice, vereadoras enxergam 
possibilidades futuras.

Editorial
No editoral “Episó-

dios lamentáveis”, este 
jornal critica as demons-
tracões de barbaridade 
que chocaram o país  
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Indaiatuba registra maior 
crescimento do eleitorado 
na região de Campinas

Faculdade de 
Indaiatuba 
inaugura curso 
de Odontologia

Amadotec leva 
educação maker 
para Nova Santa 
Rita, no RS

Mais Expressão 
lança revista de 
variedades 

Revista traz história de 
superação da advogada Ale-
xsandra Garcia, que sofreu 
violência doméstica e venceu 
um câncer. Edição renovada 
conta com novas editorias.

VIOLÊNCIA - O confronto entre Primavera e Lemense ficou marcado pela violência, com 
vários registros de pedras sendo arremessadas no banco de reservas do clube de 
Indaiatuba. Uma delas chegou a atingir o preparador de goleiros do clube. 

Troféu Frutos 
de Indaiá 2022

Fabiano e Cidália Scachet-
ti, do Armazém Natural, serão 
homenageados no Frutos. 
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Dados do Tribunal Regio-
nal Eleitoral mostraram que 
a cidade ultrapassou a marca 
de mais de 188 mil eleitores, 
registrando um crescimento 

de 16,5%, o maior da região 
de Campinas. A diferença 
nos números é vinculada à 
decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), que validou 

títulos previamente cancela-
dos por falta da realização 
da biometria. O número de 
jovens (entre 16 e 17) que 
tiraram o título de eleitor 

também se destacou, pas-
sando dos 116%. Segundo 
o TSE, mais de 2 milhões 
de jovens fizeram o título 
neste ano.

Seleção de 
Basquete treina 
em Salto

19 atletlas e comissão 
técnica se preparam na ci-
dade vizinha para a disputa 
do Sul-Americano, que 
acontecerá na cidade de San 
Luis, na Argentina. 
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Sinfônica 
promove 4 dias 
de música e traz 
convidados
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Festival de 
gastronomia 
promove a 
solidariedade

Conselho Federal 
de Medicina libera 
Telemedicina 

Por conta dos impactos 
da pandemia, O Conselho 
Federal de Medicina (CFM) 
regulou a telemedicina no 
Brasil como uma nova for-
ma de se prestar serviços 
médicos. A discussão, no 
entanto, não é nova. Em 
2018, o CFM já discutia a 
possiblidade de se imple-
mentar os atendimentos 
onlines e remotos como 
nova forma de atuação para 
médicos e pacientes.
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Episódios lamentáveis

Artigos

Editorial

A2

A força do quinto poder da democracia

A sociedade brasileira assistiu esta semana a dois episódios que retratam o caos da falta de hu-
manidade. O primeiro deles é a ação de um médico anestesista que trabalhava no Hospital da Mulher 
Heloneida Studart, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O sujeito estuprava parturientes sedadas. 
O segundo foi o assassinato do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu por intolerância.

Nos dois casos fica evidente a falta de sanidade dos seus agentes. Não se concebe que um ser huma-
no em sã consciência, formado para salvar vidas e dentro de um hospital onde mulheres se submetiam a 
cirurgias para dar à luz, cometa um ato tão incoerente com qualquer lógica. Do mesmo modo também 
não se pode aceitar que alguém resolva na bala as diferenças de opinião política.

Está comprovado que ambos os agentes estão gravemente doentes. Muita gente sugeriu diversas 
formas de tortura, sobretudo a sexual, contra o médico como forma de lhe dar uma lição. A indignação 
é grande realmente. Pega o mais calmo dos seres humanos com a mesma intensidade. Mas não se trata 
de alguém que esteja nas suas faculdades mentais normais. O médico é insano.

É claro que ele precisa ser punido com a prisão e por um longo período, mas antes terá de se tratar. 
Se não passar por um rigoroso tratamento psicológico, voltará a cometer o mesmo crime quando sair 
da prisão. Aplicar castigos físicos ou psicológicos a ele agora apenas servirá para aplacar o ódio que 
ele conseguiu granjear com sua atitude. Mas não corrigirá o seu erro e tampouco o reparará.

Já o agente penitenciário Jorge da Rocha Guaranho, que tirou a vida do tesoureiro do PT por ser 
partidário do presidente Jair Bolsonaro (PL) e não concordar que o outro fosse defensor de Lula, o 
principal adversário do presidente na corrida pelo Planalto, é outro doente. Este diferentemente daque-
le, pois sofre de uma lavagem cerebral que o faz cegar para todo o entorno. 

O leitor poderá estar se perguntando o que Indaiatuba tem a ver com isso tudo. A razão para se 
falar deste assunto aqui é que, mais do que punir a ambos após um tratamento psicológico, a sociedade 
brasileira -e em Indaiatuba não é diferente- precisa tratar aqueles que selecionam médicos incapazes 
como Giovanni Bezerra e os que destilam ódio em suas campanhas. Esses são os culpados maiores.

Fernanda Bugallo Jornalista formada pela PUC Campinas MBA em Negócios, Marketing e Mídias Digitais UniEduk

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

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

uma ótima oportunidade de conseguir renda extra em Indaiatuba, Itu e Salto. 
Participando do nosso Programa de Indicação, você ganha até R$ 100 por imóvel publicado + 10% do 

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

para fazer as suas indicações. Sendo válido para indicações de imóveis residenciais a partir de R$ 1.000 
de aluguel. Desde apartamentos, casas de bairro ou casas em condomínio.

Nosso Programa de Indicações possui 2 formas de recompensas. Uma recompensa após a publicação 
no site e outra após o imóvel ser alugado pela nossa equipe. E não tem limite de indicações! Quanto mais 
você indicar, mais você pode ganhar.

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

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

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

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

Já é notório saber a existência do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário em uma demo-
cracia. Também, popularmente, a Imprensa Tradicional é considerada o Quarto Poder. E, desde 
2019, no Brasil a força da internet em um processo de tomada de decisão fez com que as redes 
sociais se tornassem o Quinto Poder da Democracia. 

Cada dia que passa, a política está mais permeável à pressão de novas tecnologias e, claro, 
quem pressiona mais, consegue ganhar mais espaço. E além desse processo ser irreversível, ele 
também pode ser considerado “preocupante”, haja vista que ainda existe a necessidade de uma 
fiscalização apropriada e empenhada em descobrir se, de fato, a manifestação popular em rede 
social sobre determinado assunto é genuína ou se são “robozinhos” tra-
balhando a favor de uma determinada causa para enaltecer um candidato. 

Faço agora um parêntese para apresentar uma ferramenta poderosa 
de coleta e mensuração de dados na internet: Torabit. Essa ferramenta foi 
criada por Stephanie Jorge, sócia e cofundadora, e Caio Túlio Costa, jor-
nalista e o primeiro ombudsman do jornal Folha de São Paulo.

Nesta semana, foi apresentada uma pesquisa em que mostra o enorme 
poder das redes sociais no processo de formação de opinião aos candida-
tos à Presidência. 

Na última edição de “O 
Que foi Notícia”, referente 
à quinta edição da história 
do Mais Expressão, que há 
época ainda usava o nome 
Expressão Popular, a notícia 
de mais destaque foi a diver-
gência sobre a validade ou 
não das multas aplicadas por 
radares eletrônicos em todo o 
país. Na semana seguinte, na 
sexta edição do jornal a prin-
cipal notícia ainda tratou do 
assunto: o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) se reu-
niu e decidiu que as multas 
seriam válidas. A decisão saiu 
por meio da deliberação 29, 
que garantia o funcionamento 
do aparelho sem a presença 
de um fiscal no local. Por 
conta de todo o imbróglio, os 
radares ficaram quase uma 
semana desativados na cidade.   Segundo levantamento do jornal, 
Indaiatuba registrou 2.655 multas que poderiam ser questionadas 
na justiça, caso os radares não fossem referendados como legais.   

LEAGUE BAR - Se 
você gosta de todo tipo de 
esportes, música ao vivo, co-
mida boa, cerveja ou até um 
bom drink, o League Sports 
Bar te entrega um novo con-
ceito de bar, onde você pode 
assistir ao jogo do seu time, 
lutador ou jogador favorito, 
seja de futebol, MMA ou, 
basquete, além de música ao 
vivo todas as noites. Nesta 
sexta (15), às 20h, ocorrerá o 
show com Fernanda Bugallo 
e Fernando Madeira. Já do-
mingo (17), às 12h, o melhor 
do pagode com a banda Sor-
riso Novo.

Os fãs de cinema e de Rock n’ Roll já podem conferir o 
filme Elvis, que acaba de entrar em exibição em Indaiatuba. 
O filme aborda a vida e a música do rei Elvis Presley sob o 
prisma da sua tumultuada relação com seu enigmático empre-
sário, o coronel Tom Parker. A história mergulha na complexa 
dinâmica entre Presley e Parker, que se estendeu por mais de 
20 anos, desde a ascensão de Presley à fama até seu estre-
lato sem precedentes, tendo como pano de fundo a evolução 
da paisagem cultural e a perda da inocência na América. No 
centro dessa jornada está uma das pessoas mais importantes e 
influentes na vida de Elvis, a esposa Priscilla Presley. Confira 
a programação no site do Topázio Cinemas.

ELVIS ESTÁ DE VOLTA ÀS TELAS

VIRGIN RIVER - Para 
os amantes de séries, em es-
pecial Virgin River, a quarta 
temporada já tem data de es-
treia e será na próxima quarta-
-feira (20). A série romântica 
é uma das mais populares 
do momento e terá várias 
histórias sendo resolvidas 
nessa nova temporada. Ricky 
decidirá sobre se alistar e pos-
teriormente deixará a cidade 
e Lizzie para trás. Mel e Jack 
vão lidar com as incógnitas de 
sua gravidez e decidir como 
isso pode funcionar, além de 
diversos outros mistérios que 
serão revelados.

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI
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Indaiatuba elegeu apenas nove mulheres 
em toda a sua história para a Câmara

LUCAS MANTOVANI / MAIS EXPRESSÃO

Número representa 2,9% de todos 
os mandatos que se tem registro no 
site do Poder Legislativo

Ao inaugurar a galeria 
de vereadoras, a Câ-
mara de Indaiatuba 

adicionou nove quadros de 
mulheres, que, ao longo 
do tempo, exerceram o seu 
mandato no município. O 
número, no entanto, é ínfi-
mo perto dos 297 mandatos 
masculinos registrados pelo 
site do Legislativo. 

Até a Legislatura atu-
al, apenas 2,9% de todos 
os ocupantes de um cargo 
representativo no plenário 
municipal foram mulheres. 
Segundo dados disponíveis 
no site da Câmara, Indaia-
tuba contou com vereadoras 
em apenas 7 legislaturas, na 
de 1988, 1997, 2001, 2005, 
2009, 2017 e 2021. Na maior 
parte das Legislaturas, no en-
tanto, há inclusive a ausência 
completa de representação do 
gênero feminino. 

A realidade de Indaiatu-
ba acaba sendo um reflexo 
também da política nacional. 
De acordo com dados do 
site Nexo, 9 mil vereadoras 

foram eleitas para ocupar car-
gos nas Câmaras Municipais. 
O valor representa cerca de 
16% do total de eleitos, frente 
a taxa de 84% de homens 
eleitos 47,3 mil.

Os números apresentam 
um avanço tímido se com-
parado às eleições de 2016, 
quando a porcentagem estava 
em 13,5%. De acordo com 
o pesquisador e doutor em 
demografia, José Eustáquio 
Alves, em entrevista cedida 
a Gênero e Número, nesse 
ritmo, só é possível alcançar 
uma paridade de representa-
ção em 56 anos. “De 2016 
para 2020 foi um dos maiores 
avanços que houve nesse 
sentido, mas esse avanço, que 
é mais ou menos de 2,5%, é 
lento”, comentou. 

Na visão de José Eus-
táquio, a maior dificuldade 
que as mulheres enfrentam 
atualmente para ingressar na 
vida pública está dentro dos 
próprios partidos. “Não acho 
que o problema central seja 
o eleitorado. A barreira está 
nos partidos políticos, que 
são controlados por homens, 
que controlam os recursos 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Nova galeria de fotos dos vereadores com as imagens 
das mulheres eleitas na Câmara de Indaiatuba

Vereadoras sugerem melhorias
Questionadas sobre como 

modificar a realidade atual, 
as vereadoras com mandato 
hoje, Ana Maria (PODE) e 
Silene Carvalini (PP), mos-
traram em comum a espe-
rança de que mais mulheres 
consigam ingressar na vida 
política.

De acordo com Silene 
Carvalini, a participação 
política da mulher no Brasil 
demorou a ser estimulada, 
tanto que a vereadora citou 
que o direito ao voto femi-
nino só se tornou realidade 
em 1932 e ainda assim como 
facultativo. Por conta disso, 
as candidaturas femininas 
demoraram a ser bem-vistas. 
“Além disso, sempre houve 
uma percepção equivocada 
de que esse espaço não era 

das candidaturas, que que-
rem continuar tendo poder. 
Eles impõem uma série de 
barreiras”. Ele também se 

adequado às mulheres, o que 
não é verdade”, comentou. 

Ana Maria atribuiu a falta 
de representatividade ao pre-
conceito velado e à ideia de 
que mulher não sabe gover-
nar. “As pessoas não saem 
por aí falando que os homens 
são melhores para governar 
que as mulheres, mas gran-
de parte da sociedade ainda 
pensa desta maneira. Nós, 
mulheres, sentimos que pre-
cisamos provar o nosso valor 
a todo momento, seja na 
política, em nosso trabalho, 
em família e em convívio 
social”, disse. 

Para que o cenário se 
modifique, Silene aposta 
na conscientização e na 
igualdade de direitos e opor-
tunidades. “Cada vez mais 

mulheres se candidatam e 
ocupam posições de desta-
que, não apenas na política, 
mas também no mundo 
corporativo. As mulheres 
que conseguem chegar a 
esses postos se sobressaem 
e mostram que nós também 

Mulheres são pouco reconhecidas nas homenagens
O número de homena-

gens entregues pela Câmara 
de Indaiatuba a mulheres 
também é pequeno. Segundo 
um levantamento feio pela 
reportagem com base em 
dados repassados pelo órgão 
legislativo, dos 195 títulos 
honoríficos de “Cidadão 
Indaiatubano” e “Cidadão 
Benemérito ‘Dr. Caio da 
Costa Sampaio”, apenas 12 
foram entregues para pes-
soas do sexo feminino, um 

total de 6,2%. 
Via de regra, em 93,8% 

dos casos, duas das princi-
pais comendas concedidas 
no município e que premiam 
a atuação do indicado em 
favor do município, foram 
oferecidas para homens. 
Com base no levantamen-
to, mulheres indaiatubanas 
têm mais chance de serem 
reconhecidas. Foram oito 
mulheres que conquistaram 
esse prêmio, enquanto 50 

podemos contribuir com 
uma cidade, um Estado e um 
país melhor”. 

O interesse e o investi-
mento em aperfeiçoamentos 
é um dos caminhos pro-
postos por Ana Maria. “O 
que falta é mais mulheres 

acreditarem que é possível. 
Investirem profissionalmen-
te, estudar, se engajar em 
pautas sociais e lutarem pelo 
que acreditam”. A vereadora 
cobrou uma maior divulga-
ção e engajamento da mídia 
sobre este assunto. (LM)

homens levaram o título de 
“Cidadão Benemérito ‘Dr. 
Caio da Costa Sampaio”. 

No título de “Cidadão 
Indaiatubano”, onde pesso-
as de outra cidade acabam 
recebendo uma espécie de 
título de cidadão do muni-
cípio, a disparidade é maior. 
Foram 133 homenageados, 
enquanto as mulheres fo-
ram lembradas em apenas 4 
vezes, ficando na casa dos 
2,9%. (LM).

diz favorável a aumentar a 
cota de participação eleitoral. 
“Aumentando o número de 
candidatas, isso é estatístico, 

tende-se a aumentar o nú-
mero de eleitas, só que isso 
acontece aqui em um ritmo 
muito lento”, afirmou.

Silene Carvalini, que atribui a pequena participa-
ção feminina ao atraso para o reconhecimento

Ana Maria diz que as mulheres precisam acreditar 
mais nelas de que são capazes

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO



Cidade registra o maior crescimento de 
eleitores da Região Metropolitana: 16,5%

Congresso Nacional modifica legalidade 
de doações durante o período eleitoral 

O Tribunal Regional 
Eleitoral divulgou 
números consolida-

dos da quantidade de eleito-
res nos municípios paulistas. 
Contando com mais de 188 
mil eleitores, Indaiatuba foi 
a cidade que mais registrou 
crescimento no número de 
cadastrados da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) com 16,5%. 

A título de comparação, 
há um mês, o número de 
eleitores havia chegado a 
164 mil. Agora, após todo 
um processo de revalidação 
de títulos, o município che-
gou ao número final de elei-
tores para este ano. Por conta 
de uma decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral, tomada 
em abril, muitos títulos que 
haviam sido cancelados por 
falta de cadastramento de 
biometria entre 2019 e 2020 
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Agora são mais de 188 mil aptos a vo-
tar; predominância é entre 45 e 59 anos, 
mas jovens eleitores aumentam também
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

ALEXANDRE SCHNEIDER/GETTY IMAGES SOUTH AMERICA

e agora serão válidos para a 
votação das eleições gerais 
deste ano. 

A quantidade de novos 
jovens com títulos também 
chamou atenção. Em com-
paração a 2018, última elei-
ção federal, o crescimento 
entre essa faixa etária de 
16 e 17 anos, que não tem 
a obrigação legal de votar, 
foi de 116,3%, subindo de 
1.109 votantes para 2.399. 
O aumento foi maior do que 
na cidade de Campinas, por 
exemplo, que contou com 
um crescimento de 81,2%. 
Segundo o TSE, mais de 2 
milhões de jovens entre 16 
e 18 anos fizeram o título 
eleitoral para as eleições de 
2022.

O eleitorado feminino 
nesta taxa segue maior. Em 
geral, a faixa dominante de 
eleitores na cidade está entre 
45 e 59 anos, com 48.223 
eleitores. Em seguida está a 
faixa de 35 a 44 anos, com 

41.129. 
O número de eleitores é 

costumeiramente variável 
nas cidades por conta de 
inúmeros fatores: falecimen-
tos, transferências de títulos, 
cancelamentos, idade da 
população. Em Indaiatuba, 
por exemplo, havia cerca de 
119 mil eleitores em 2004. O 
número já aumenta bastante 
para as eleições de 2018, 
em maio, quando o muni-
cípio tinha mais de 161 mil 
eleitores. Em maio de 2020 
esse número chegou a 177 
mil, isso por conta também 
da decisão do TSE de reva-
lidar o título dos eleitores 
que ainda não haviam feito 
o cadastramento biométrico.

Jovem, usando máscara contra a Covid-19, deixa 
local de votação durante a última eleição em 2020

O Congresso Nacional 
aprovou projeto que libera o 
governo federal a fazer doa-
ções neste período eleitoral 
de cestas básicas e veículos, 
como tratores. A alteração 
permitiu até mesmo que o 

Executivo possa transferir 
emendas para entidades pri-
vadas no período eleitoral. 

As mudanças permitem 
que o governo possa mudar 
de um ano para o outro o 
fornecedor e o município 

de uma obra que já teve o 
recurso empenhado, valor 
que o Estado já separou no 
orçamento para efetuar um 
pagamento planejado. O tex-
to tinha pareccer contrário. 
(Lucas Mantovani).
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Integrantes da chapa Rinascimento falam 
das propostas para a Sociedade Italiana

A Socidi (Sociedade Ita-
liana de Indaiatuba) terá 
eleições para sua nova 

diretoria. Fundada em 1998, a 
Socidi terá pela primeira vez 
em sua história duas chapas 
concorrendo nas eleições para 
a escolha de uma nova diretoria.

As eleições ocorrerão no 
período de 20 a 27 de julho 
de 2022, devendo ser retira-
das as cédulas para a votação, 
exclusivamente pelos sócios 
fundadores, no período de 11 
a 27 de julho de 2022, na sede 
da sociedade, localizada à Rua 
13 de Maio n.º 109, Centro, In-
daiatuba, de conformidade com 
o edital expedido.

As duas chapas que se apre-
sentaram para o pleito têm 
propostas e composições bem 
distintas e buscam indistinta-
mente difundir a cultura italiana 
na cidade de Indaiatuba.

A chapa Rinascimento busca 
resgatar os preceitos básicos da 

Entidade passará por eleições entre 20 e 27 deste mês e 
duas chapas vão disputar a presidência

fundação da sociedade, pro-
porcionando a integração da 
comunidade do Bairro de Vi-
deiras (primeira e mais antiga 
dos imigrantes italianos locais) 
com a comunidade da cidade de 
Indaiatuba, difundindo a cultura 
italiana de forma ampla, com 
aulas e palestras nas escolas 
públicas municipais, de confor-
midade com a legislação (Lei 
Municipal n.º 3.749 de 19 de 
agosto de 1999), buscando ainda 
a implementação das seguintes 
propostas:

- Registrar a Sociedade Ita-
liana de Indaiatuba no Consula-
do e na Federação de Associa-
ções Italianas, para que se possa 
acessar a todos os Cursos Edu-
cacionais e Profissionalizantes e 
de Negócios que a Embaixada 
realiza favorecendo os Italianos 
e seus Descendentes no Exte-
rior, neste caso, no Brasil.

- Uma vez que nos torna-
mos parte da Federação, vamos 
solicitar a realização de Inter-
câmbios com as Escolas e Uni-
versidades Italianas e Escolas 

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

Integrantes da chapa Rinascimento busca resgatar os preceitos da fundação

e Universidades de Indaiatuba. 
Solicitando ativação da LEI N0 
3749 de 19 de agosto de 1999- 
Onde se dispõe o ENSINO DA 
LINGUA ITALIANA NAS 
ESCOLAS PUBLICAS E MU-
NICIPAIS DE INDAIATU-
BA- Incentivada pelo Primeiro 
Presidente e Socio Fundador-SR 
MASSIMO BINCELLI.

- Vamos realizar uma ANA-
GRAFE (registro de todos os 
sócios), para conhecer a Ori-
gem, na Itália, buscar as raízes 
de famílias, orientar os passos 
para realizar a documentação, a 
cidadania, o passaporte etc.

- Desenvolver uma SO-
CIEDADE ITALIANA   que 
seja mais ativa e participante, 
integrar tanto sócios antigos, 
como toda juventude, para não 
continuarmos sem sócios, como 
permanecemos desde sua funda-
ção, ao longo de 24 anos.

- Transparência e Progra-
mação Anual de Atividades 
e Eventos, onde os SÓCIOS, 
receberão um Resumo Anual 
das Atividades e a Programação 

para o próximo ano.
- Fomentar a volta das ati-

vidades como DANÇA FOL-
CLÓRICA, CINE FORUM, 
ENCONTROS SOBRE A LI-
TERATURA ITALIANA, 
EVENTOS CULTURAIS e 
promover a Itália de HOJE!

- Trazer para os nossos As-
sociados de Indaiatuba todas as 
atividades que o Consulado faz 
em São Paulo, dado que tendo 
uma comunidade reconhecida, 
podemos solicitar e direcionar 
essas atividades também para 
nossa Região (por exemplo, 
apresentação de cantores de 
ópera).

- Integrar as Tradicionais 
Famílias de Imigrantes Italianos 
em circuitos de Agro Turismo 
(por exemplo: explicar a quem 

quiser conhecer como se pro-
duz Vinho), estimular Eventos 
Esportivos (es: Organizar um 
passeio Ciclístico na região ru-
ral com paradas para consumir 
produtos típicos italianos), entre 
outros.

- Promoção de atividades 
entre grandes e pequenos em-
preendedores, da Sociedade 
Italiana, em ações como: Feiras 
Comunitárias e Internacionais, 
Intercâmbios entre Associados 
e com Parcerias Italianas, trocas 
de experiências técnicas pro-
movendo viagens para a Itália, 
e da Itália para nossa região 
(por exemplo, trazer técnicos e 
especialistas com conhecimento 
na produção de vinhos e horti-
cultura).
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Idealizadora da AMG Advocacia, onde só trabalham mulheres, a ad-
vogada fala da sua trajetória e das suas dificuldades que enfrentou

Já está em circulação a 
nova edição da revista 
Mais Expressão. Nela, 

os leitores poderão confe-
rir a história de superação 
da advogada Alexsandra 
Manoel Garcia, que sofreu 
violência doméstica e ven-
ceu um câncer.

Quem vê  a  advoga-
da Alexsandra hoje, não 
imagina os problemas en-
frentados por ela há anos. 
Violência doméstica e um 
câncer. São algumas das 
batalhas vividas. Hoje é 
advogada especialista em 
Direito de Família e Suces-
sões, Violência Doméstica 
e em 2010 fundou o es-
critório AMG Advocacia, 
local onde só trabalham 
mulheres.

Ainda na edição 75, há 
uma reportagem onde é 
contado como o emocio-
nal pode afetar a saúde 
física. Afinal todos os dias 

Nova revista Mais Expressão 
traz Alexsandra Manoel  

A capa da revis-
ta de Varieda-
des número 75 
do Mais Expres-
são, que acaba 
de chegar

a mente e o corpo pas-
sam por diversas emoções 
que impactam diretamente 
na qualidade da saúde do 
organismo. Seja alegria, 
tristeza, medo, as emoções 
podem se manifestar atra-
vés de dores, desconforto 
e tensões.

Ainda há duas novas 
editorias (abordagem por 
tipo de assunto) que foram 
lançadas nesta edição, a 
Gastronomia e o Games. 
Na primeira, a revista mos-
tra um pouco da história 
do famoso cookie. O setor 
alimentício cresceu muito 
durante a pandemia e várias 
pessoas resolveram arriscar 
e empreender durante esse 
período, tornando o que era 
um hobby em um negócio. 

No Games, a revista re-
vela como os jogos eletrô-
nicos se tornaram esperan-
ça de ascensão social em 
favelas. A bola redonda e 
os gramados de terra eram 
até pouco tempo a princi-
pal forma que crianças e 

Leitores dão sugestões no whats
Os moradores de Indaia-

tuba contam com dois nú-
meros diretos para entrar em 
contato com a redação do 
Mais Expressão. A partir 
deste contato mais próximo, 
muitas sugestões e denún-
cias já serviram de base 
para reportagens feitas pelo 
jornal. 

Um dos principais exem-
plos aconteceu a partir de 
uma denúncia recebida so-
bre um possível descaso de 
um banco no atendimento a 
uma idosa. Após o recebi-
mento da denúncia, o Mais 
Expressão entrou em conta-

to com o banco em questão 
para apurar os fatos e a idosa 
foi atendida. 

Para entrar em contato 
com a redação do jornal, 
ligue para (19) 99507-4641 
ou envie uma mensagem de 
WhatsApp através do nú-
mero (19) 99895-4296. Im-
portante: os contatos serão 
respondidos na hora apenas 
entre 9h e 17h e de segunda 
a sexta-feira. Nos demais 
horários e dias, os contatos 
serão recebidos e respondi-
dos na sua totalidade, mas 
não haverá resposta imedia-
ta. (Lucas Mantovani).

jovens de favela tinham 
como sonho de ascensão 
social, muito por conta 
dos vários ídolos nacio-
nais que as comunidades 
proporcionaram ao país, 
como Adriano e Ronaldo, 
ou mesmo atletas de gran-
de destaque atual, como 
Patrick de Paula e Vinícius 
Júnior. Essa realidade, no 
entanto, tem mudado ao 
longo dos últimos anos e 
o que por muito tempo foi 
espaço sagrado do futebol, 
atualmente vai se diluindo 
em outras possibilidades

A revista também con-
ta com reportagens sobre 
saúde, beleza, educação e 
aborda ainda o Troféu Fru-
tos de Indaiá, que neste ano 
será coroado com o show 
da dupla sertaneja Marcos 
& Belutti.

A revista Mais Expres-
são está disponível, gra-
tui tamente,  nos pontos 
autorizados e na versão 
digital www.maisexpres-
sao.com.br.
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Homem morre após ter 40% do corpo 
queimado durante incêndio em sua casa 

GUARDA CIVIL

DIVULGAÇÃO

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Quatro crianças que estavam com ele se salvaram sem 
queimaduras; um passarinho morreu carbonizado

Um homem de 28 anos 
morreu na segunda-feira 
(11) devido à gravidade 

dos ferimentos que sofreu em 
um incêndio em sua casa no 
domingo, no Jardim Morada do 
Sol. O fogo atingiu 40% do cor-
po dele e provocou queimaduras 
de terceiro grau. Ele chegou a ser 
socorrido e levado para o setor 
de emergência do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camargo, mas 

faleceu no início do dia.
 A Guarda Civil, responsável 

pelo atendimento da ocorrência, 
informou que havia quatro 
crianças com o homem, além de 
um passarinho em uma gaiola. 
As crianças foram salvas sem 
queimaduras pelos vizinhos 
quando notaram o incêndio. O 
passarinho morreu carbonizado. 
Alguns cômodos da casa foram 
totalmente destruídos pelo fogo, 
que atingiu a sustentação da 
estrutura da construção nesses 
locais.

A casa fica na Rua Lourenço 

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

Rossi. Vizinhos disseram aos 
guardas civis que o fogo come-
çou às 6h55 do domingo. As 
chamas tomaram a residência 
rapidamente, porque deveria 
ter algum material inflamável 
no seu interior. A investigação 
ainda não sabe o que teria provo-
cado o incêndio. A perícia fará 
uma avaliação do que restou da 
casa para tentar determinar as 
causas. 

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

Engavetamento de veículos perto do terminal  
incendeia um deles; ninguém ficou ferido

Dono de animal grava agressão que era praticada 
por um idoso em casa no Jardim Morada do Sol

Mulher acaba agredida a socos
após buscar marido em um bar 

Um acidente envolvendo 
pelo menos três veículos le-
vou um carro a ser consumido 
pelas chamas na Avenida 
Manoel Ruz Peres, altura do 
Terminal Rodoviário João 
Pioli, em Indaiatuba, na noite 
de sábado (9).

Segundo testemunhas, o 
incêndio aconteceu depois 
que um carro foi atingido 
por outro. Na sequência, um 
terceiro veículo não teria 
conseguido frear a tempo e 
acabou atingindo os dois. 
O engavetamento produziu 
impactos fortes na estrutura 
dos veículos. O motor de um 
deles entrou em combustão 
por causa do calor. 

Após perceber hematomas 
em seu animal de estimação, 
um rapaz filmou o local onde 
ele ficava no Jardim Morada 
do Sol, e conseguiu flagrar, na 
quarta-feira (13), maus-tratos 
praticados por um idoso. 

Em boletim de ocorrência, 
o dono do animal relatou que 

Uma mulher de 32 anos 
foi agredida a socos e tapas 
pelo marido depois que 
foi buscá-lo em um bar, 
onde ele bebia com ami-
gos. A agressão ocorreu 
na noite de domingo (10). 
O homem confessou aos 
guardas civis que come-
teu a agressão praticada 
e que ainda a ameaçou de 
agressão com um taco de 
sinuca quando estava mais 
nervoso.

Os socos e tapas pro-
vocaram um ferimento no 
nariz da mulher. O local 

Carro atingido por incêndio na Avenida Manoel 
Ruz Peres, perto do Terminal Rodoviário João Pioli

Estrutura da casa danificada pelo fogo e objetos 
retirados pelos vizinhos durante o salvamento

Viatura do programa “Caminho das Rosas”, criado pela 
Prefeitura para atender vítimas de violência doméstica

Os bombeiros consegui-
ram controlar o fogo e os 
agentes do Demutran fizeram 
o isolamento do local até a re-
moção do que restou do veícu-
lo. De acordo com o boletim 

de ocorrência, nenhum dos 
ocupantes dos três veículos 
envolvidos se feriu ou sofreu 
queimaduras (Rayane Lins, 
do programa de estágio).
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sangrou. Ela teve de ser 
medicada. A vítima foi 
levada para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), onde passou por 
cuidados médicos. Não 
houve gravidade no feri-
mento. 

Os guardas que aten-
deram a ocorrência deti-
veram o homem e regis-
traram boletim. Ele teve 
prisão em flagrante e vai 
responder por agressão. 
(Rayane Lins, do progra-
ma de estágio).

seu cão ficava alojado nas de-
pendências de sua residência, 
quando começaram a aparecer 
lesões recorrentes pelo corpo 
do animal. Diante disso, sus-
peitando que alguém estivesse 
o maltratando, instalou câmeras.

No mesmo dia, nas grava-
ções, havia um homem, branco, 

com aparência mais velha, 
vestindo camiseta verde, calça 
jeans e boné, que seria respon-
sável pelos maus-tratos. 

Nos vídeos, o homem 
utilizava um cabo de vas-
soura para atingir o animal. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).



A diretora da unidade 
de Indaiatuba da UniMax, 
professora Luciana Mori, 
destaca que o corpo docente 
do curso é extremamente 
qualificado e que contará 
com mestres, doutores e 
especialistas, que vão estar 
em contato com os nossos 
alunos, oferecendo todo 
o suporte para um melhor 
aprendizado dos estudan-
tes, que estarão altamente 
capacitados para atender as 

Corpo docente tem mestres, doutores e especialistas
demandas do mercado.

O gestor acadêmico do 
curso de Odontologia, Cus-
tódio Tavares Dias Neto, 
também destacou que o 
curso se faz presente em 
uma cidade que está em 
constante desenvolvimen-
to, localizada ao lado do 
Aeroporto Viracopos, pos-
sibilitando a interação com 
grandes centros de referên-
cia em Odontologia, como, 
São Paulo e Campinas.

UniMax passa a contar com o curso de 
Odontologia com vagas em 2 períodos

O Grupo UniEduK dá 
as boas para o seu 
mais novo curso de 

graduação: Odontologia. O 
curso completará as áreas 
biológicas oferecidas pelo 
Centro Universitário Max 
Planck (UniMax), em In-
daiatuba. 

A graduação contará com 
oito semestres de estudos e 
duas turmas iniciais, sendo 
40 vagas pela manhã e 40 
no período noturno e desde 
o primeiro semestre aliará 
aulas teóricas e práticas com 
foco no aprendizado prático 
voltado ao conhecimento de 
áreas anatômicas da face e 
da boca, além da anatomia 
dental, de ossos, entre outros.

De acordo com a diretora 
da unidade de Indaiatuba, 
professora Luciana Mori, o 
objetivo do curso é entregar 
profissionais ao mercado de 
trabalho que realmente irão 
cuidar da saúde das pessoas 

Foco é no aprendizado prático de áreas anatômicas 
da face e da boca, além da anatomia dental e ossos

e fazer odontologia digital 
com nova tecnologia, en-
tregando profissionais com 
níveis de excelência. 

“O curso da UniMax será 
diferenciado: vamos fazer 
essa integração de tudo que 
a medicina já oferece e o que 
Odontologia também oferece 
de tecnologia hoje no merca-
do, porque nós avançamos 
muito em termos tecnológi-
cos também. Então, vai ser 
essa integração que vai trazer 
um benefício muito grande 
para Indaiatuba e região”, 
salienta o gestor acadêmico 
do curso de Odontologia, 
Custódio Tavares Dias Neto.

A graduação em Odonto-
logia recebeu Nota Máxima 
(5) na avaliação do Minis-
tério da Educação nas três 
categorias: corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pe-
dagógico do Curso (PPC), 
oferecendo uma formação 
profissional diferenciada, 
que alia ciência, tecnologia 
e humanização. “O aluno, 
desde o primeiro semestre, 

RAYANE LINS

terá acesso às unidades bá-
sicas de saúde (SUS) em 
parceria com o município, 
por convênios firmados com 
a Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba. Com o intuito 
de trabalhar toda a parte de 
acolhimento”, complementa 
Custódio.

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

“Tudo isso soma e for-
talece o curso aqui na Uni-
Max. Indaiatuba tem uma 
ótima infraestrutura, além 
da excelente gestão que 
hoje o município tem e 
teve em anos anteriores, 
que proporcionou toda essa 
condição de oferecer segu-
rança, segurança pública, 
saúde e qualidade de vida. 
Com certeza é fundamental 
para que os cursos também 
se desenvolvam”. (RL)
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Escaneamento intraoral, uma das tecnologias avan-
çadas que será disponibilizada no curso
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Amadotec implanta 1ª Sala Maker de 
Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul

LAIS FERNANDES 
ESPECIAL PARA O MAIS EXPRESSÃO

Serão 19 salas com a metodologia
A Sala Maker Espi-

ral é uma metodologia 
dinâmica e criativa, em 
que os estudantes terão 
contato com um novo 
mundo do aprendizado 
por meio da tecnologia 
e da criatividade. Todo 
o trabalho pedagógico 
é desenvolvido com o 
apoio do material didá-
tico da Editora Amado 
Maker, que tem como 
base o currículo esco-
lar - a Base Nacional 
Comum Curricular e os 
quatro pilares da Unes-
co: aprender a conhe-
cer; aprender a fazer; 
aprender a conviver; e 
aprender a ser.

O CEO da empresa, 
Marcelo Amado, par-
ticipou da inauguração 
e ressaltou a satisfação 
em fazer parte desse 
momento.  “Ao f inal 
serão entregues 19 salas 
makers para o município 
de Nova Santa Rita-RS, 
que irá atender toda a 
Rede Municipal, além 
disso nós já iniciamos o 
treinamento pedagógico 
de aproximadamente 

450 professores, pois 
sabemos que todo pro-
cesso de mudança deve 
começar com aqueles 
que levam o conheci-
mento para os alunos. 
Nossa empresa possui 
uma equipe pedagógica 
especialista em Edu-
cação Maker, que tem 
como meta multiplicar 
esse conhecimento e ca-
pacitar os docentes para 
esse trabalho. Estamos 
muito felizes em par-
ticipar desse momento 
de evolução da edu-
cação pública no país, 
parabenizo o prefeito 
Rodrigo Battistella pela 
iniciativa de modernizar 
a educação na cidade” 
salienta Amado.

No espaço, os estu-
dantes são incentivados 
a trabalhar a criativida-
de por meio da aplica-
ção de atividades e pro-
jetos interdisciplinares 
com uso de tecnologia, 
objetos recicláveis e 
outros materiais. A me-
todologia de trabalho dá 
ênfase para o trabalho 
prático. (LF).

Cidade vai atender 220 alunos da Escola Municipal 
Santa Rita de Cássia e depois ampliará para a rede

Com o intuito de in-
centivar o contato 
com novas tecno-

logias, estimular o pensa-
mento e o espírito criativo, 
a Prefeitura de Nova Santa 
Rita (RS), por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, entregou, na sex-
ta-feira (8), a primeira Sala 
Maker Espiral implantada 
no município pela empresa 
Amado Maker, de Indaia-
tuba. A estrutura, equipada 
com kits  de ferramen-
tas, material didático, três 
máquinas de fabricação 
digital (impressora 3D, 
cortadora a laser e a plotter 
de recorte), fica na Escola 
Municipal Santa Rita de 
Cássia.

O novo espaço será 
usado por cerca de 220 
alunos. Entusiasta da edu-

cação, o prefeito Rodrigo 
Battistella (PT) enfatizou 
que, aos poucos, a novi-
dade chegará para todas 
as instituições municipais. 
“É um momento muito im-
portante para Nova Santa 
Rita e o Rio Grande do 
Sul.  É a primeira Sala 
Maker do RS. Somos pio-
neiros nesta novidade, nós 
vimos investindo pesado 
na educação, acreditando 
no futuro das crianças. A 
ferramenta nova que vai 
melhorar o conhecimento 
de cada um que passar por 
aqui”, garante.

A novidade, buscada 
em Sobral, no Ceará, no 
ano passado, é, agora, uma 
realidade. “É um grande 
passo na busca pela ex-
celência e na melhoria na 
no nosso ensino público. 
Acredito muito na educa-
ção inovadora e que vai 
transformar crianças e 

DIVULGAÇÃO

adolescentes em excelentes 
profissionais e pessoas de 
sucesso”, destaca Battistella.

Experiência diferente
No espaço, colorido, re-

cém-pintado e criativo, as 
crianças vão descobrir atra-
vés de várias ferramentas um 
“novo mundo”. Emociona-
da, a secretária de Educação, 
Maria Rita Feijó, os estudan-
tes terão uma experiência 
diferente com seu educador 
e com a própria sala de aula. 

Diferente do tradicional, 
eles não só ouvirão como 
colocarão as mãos na mas-
sa. “Eles não ficarão está-
ticos, os professores serão 
mediadores do processo de 
ensino e aprendizagem. Eles 
poderão colocar em prática 
e ver o resultado do que 
aprenderam. Estamos felizes 
e orgulhosos por termos, 
aqui, a primeira Sala Maker 
do nosso Estado”.

Solenidade oficial de entrega da primeira Sala Maker de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul

Equipamentos que serão usados pelos alunos na Escola Santa Rita de Cássia

DIVULGAÇÃO
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Nas férias, Colégio Meta 
programa mês de agosto
Preparação é para encontros de forma-
ção, homenagem ao Dia dos Pais e ain-
da um período de Sarau

Quem pensa que o 
período de férias 
escolares é ocioso 

nos colégios, se engana. 
É verdade que a rotina se 
altera, principalmente sem 
a presença e o movimento 
habitual dos estudantes, os 
quais preenchem de vida 
e alegria absolutamente 
todos os espaços. Porém, 
é exatamente pensando 
em proporcionar sempre o 
melhor para essas crianças 
e jovens tão importantes, 
que a equipe escolar amplia 
as expectativas, principal-
mente nesses períodos em 
que as atividades desviam 
o foco do operacional e 
se voltam para o planeja-
mento.

É isso que está ocorren-
do no Colégio Meta, neste 
mês de julho. Afinal, além 
do retorno às aulas, o mês 

de agosto contará com dois 
encontros de formação para 
professores, o evento em 
homenagem ao Dia dos 
Pais e um período de Sarau, 
a gosto de cada turma e de 
acordo com as suas maiores 
habilidades expressivas.

O colégio investe na 
capacitação de toda a sua 
equipe. Para os professo-
res, propicia dois momen-
tos anuais de formação 
continuada, um no início 
do primeiro semestre e 
outro no início do segun-
do semestre letivo. Para 
desenvolvimento das com-
petências socioemocionais, 
são proporcionados aos 
mestres cerca de quatro 
encontros anuais com es-
pecialistas do LIV, já que 
o Meta considera ser es-
sencial o afeto e o cuidado 
também com quem cuida. 

Na sequência, se estabe-
lecerá uma conexão perfei-
ta entre pais e filhos, em um 

evento movimentado, que 
aquecerá muitos corações 
e transformará momentos 
simples em marcas eternas 
de uma história de amor. 
Os preparativos já estão em 
andamento para tornar esse 
dia memorável. Os detalhes 
desse megaevento serão 
revelados oportunamente, 
porque, por enquanto, ain-
da é surpresa.

Produções musicais e literárias 
Mais para o fim do 

mês, uma semana inteira 
será abrilhantada pelas 
produções dos estudantes 
do Ensino Fundamental 
(anos finais) e Médio no 
Agosto, Meta em Sarau. 
Trata-se de um evento em 
que diversas produções 
musicais ou literárias serão 
expressas artisticamente, 
com o intuito de promover 
a integração social e cul-
tural de um determinado 
grupo. Em outras palavras, 
um show de criatividade e 
expressividade protagoni-
zado por jovens estudantes, 
sob a orientação direta de 

seus professores de Língua 
Portuguesa. Vale lembrar 
aqui que em 2021, apesar 
da pandemia, o Sarau acon-
teceu remotamente, mas foi 
um sucesso!

Dizem que agosto é 
interminável. Então, o Co-
légio Meta terá um mês 
interminável de coisas boas 
acontecendo, do jeitinho 
que essa equipe adora, com 
muito respeito e acolhi-
mento, de forma organiza-
da, criativa e integradora, 
tudo cuidadosamente pla-
nejado e preparado com 
amor, direto para a sua 
comunidade escolar.

Pais serão os grandes homenageados 
no mês com uma boa surpresa

Para conhecer mais 
sobre todas as ativida-
des desenvolvidas no 
Colégio Meta e ficar 
por dentro da linha 

pedagógica, acesse o 
portal www.colegio-
meta.com ou marque 
uma visita presencial. 
A Unidade I está situ-
ada à Rua Hermínio 

Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade 

II, à Av. Cel. Antônio 
Estanislau do Amaral, 

nº 1541, Itaici.

SERVIÇO

DIVULGAÇÃO



Maior benefício é a simplificação

Parceria ajuda nas promoções

A14

A Zeta Consultoria pro-
porciona ainda as melhores 
opções para seus clientes 
montarem uma nova sede, 
através das operações de Built 
to Suit (tipo de contrato de 
locação que determina que 
o dono do imóvel construa 
ou faça reformas em confor-
midade com os desejos do 
locatário). 

Já se o cliente precisar de 
dinheiro de verdade, mesmo 
temos operações de Sale Le-
ase Back, nas quais o cliente 
deixa de ser dono do imóvel 
para ser inquilino, sem perder 

 O empresário Isaac de 
Souza afirma que o bene-
fício de uma consultoria 
como a que presta é pro-
porcionar a comodidade ao 
cliente. “Queremos facilitar 
a vida dos nossos clientes, 
seja ele uma pessoa física 
ou jurídica, ele não vai 
precisar contratar um fun-
cionário com salário de 15 
mil reais por mês na sua 
empresa com as qualifica-
ções e experiência que o 
mercado exige para tentar 
buscar uma saída para re-
solver um problema. Com a 

Isaac de Souza conta 
que a parceria com o Grupo 
Mais Expressão ajuda na 
divulgação da empresa. 

“Com a publicação fre-
quente de anúncios no jor-
nal, a empresa tem muito 
reconhecimento em Indaia-

Dedicada a resolver problemas em várias 
áreas, Zeta Consultoria é opção a empresas

Dedicada a solucio-
nar os problemas de 
seus clientes, desde 

o aspecto financeiro até a 
engenharia, a Zeta Consul-
toria Multibusiness nasceu 
com o objetivo de se tornar a 
maior empresa de represen-
tações comerciais técnicas 
de Indaiatuba e ainda uma 
consultoria B2B (business to 
business) de amplo aspecto 
no segmento de Engenharia 
e Maquinários. 

A empresa oferece aos 
seus clientes produtos finan-
ceiros, desde empréstimos 
pessoais, financiamento de 
imóveis e veículos, crédito 
com garantia imobiliária, 
cartas contempladas, até 
serviços e produtos na área 

de Engenharia Civil e Elé-
trica, como a construção 
de galpões, casas, prédios, 
hotéis, shopping centers, 
averbações, projetos e for-
necimento de insumos para 
obra, tipo Estruturas Metáli-
cas e Pré-Moldados, além do 
escopo de Elétrica, como a 
instalação de Placas Solares, 
projetos, Locações de Placas 
Solares e ESG.

A Zeta Coonsultoria 
Multibusinees foi fundada 
em 2018 e desde aquela 
época o objetivo dos seus 
fundadores era não depender 
mais de uma pessoa para 
fazer o contato direto com 
fabricantes. Inicialmente, a 
empresa fazia a venda de 
equipamentos na área de 
pintura, insumos e tintas.

 “Na verdade, como sem-
pre trabalhei com represen-
tações comerciais e na época 

Serviços oferecidos vão desde os produtos financeiros 
até a área de Engenharia Civil e de Elétrica
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO

Endereço: 
Avenida Bernardino 
Bonavita, 664 - Sala 

2 - Jardim Santa 
Rita

Horário de funcio-
namento: 

Segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 18h
Sábado, das 8h às 

13h

Contatos: 
(11) 5305-5889 / 
WhatsApp: (19) 9 

9395-0127

Site:
www.zetamulti.

com.br

tinha uma parceria com um 
uma pessoa de Americana 
-SP, criei a Zeta.”, conta o 
sócio e diretor comercial 
Isaac de Souza Silva.

A consultoria funciona 
através de anúncio, aborda-
gem por telefone, e-mail e 
principalmente indicações 
de parceiros. 

Quando contratada, a 
empresa fica responsável 
por fazer todo plano de ação 
para o cliente, com o melhor 
aporte financeiro, com a 
menor taxa de juro, seja para 
capital de giro ou outros fins. 

Também é possível fazer 
retorno tributário e aporte 
internacional, com toda es-
truturação financeira para o 
cliente. 

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

Equipamento da Zeta Consulto-
ria Multibusiness em atividade

Fachada da empresa, que se 
especializou em atender online

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

empresário ou pessoa física 
ser atendido”, complementa.

A empresa atua 95% do 
seu tempo online, através de 
e-mail e WhatsApp, porém 
também é possível agendar 
uma visita técnica. “Com a 
pandemia os atendimentos 
ficaram limitados pelo fato de 
o financeiro das empresas e os 
gestores que compram nosso 
produto estarem muitas vezes 
em home office, então nosso 
trabalho ficou mais à distância 
do que presencial, mas com o 
tempo isso estará mudando”, 
explica Isaac. (RL)

Atuação pode envolver a montagem de novas sedes
o seu ponto, muito interessan-
te para quem busca capital de 
giro nas empresas.

“Escolhi esse ramo para 
auxiliar pessoas e empresá-
rios a resolver problemas, 
seja por ordem financeira, 
tributária, energética, enge-
nharia, construção ou inves-
timentos”, comenta o sócio. 
Para ele, a Zeta possui uma 
consultoria completa. Ela 
atende o empresário com pro-
dutos de A a Z ou no alfabeto 
grego de Alfa a Zeta, por isso 
o nome, Zeta Consultoria. Ou 
seja, muitos produtos para o 

Zeta Consultoria seria algo 
simples, como 2+2 são 4”.

A consultoria também 
não tratará só de soluções 
para os problemas financei-
ros, mas traz novas ideias 
e conhecimento de outros 
casos. O consultor será a 
visão mais ampla e expe-
riente que, muitas vezes, a 
sua equipe não possui.

Além disso, em caso de 
uma nova iniciativa, a em-
presa pode ajudar a avaliá-
-la antes da implementação, 
evitando correr o risco de 
ser fracassada. (RL).

tuba, sobretudo em empre-
sas, clínicas e condomínios. 
Creio que muitas pessoas 
vão conhecer meu trabalho 
e assim vou conquistando 
novos clientes, graças ao 
Mais Expressão”. (RL).
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HELLICA MIRANDA
Especial para o Mais Expressão

Conselho Federal de Medicina decide 
regulamentar a telemedicina no Brasil

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) di-
vulgou a Resolução 

nº 2.314/2022, que define e 
regulamenta a telemedicina 
no Brasil como forma de ser-
viços médicos mediados por 
tecnologias e comunicação, 
entrando em vigor a partir da 
data de sua publicação.

Influenciados pela pande-
mia da Covid-19, os atendi-
mentos à distância tornaram-
-se realidade nos domicílios 
brasileiros, representando 
uma alternativa à exposição 
a hospitais e consultórios e 
possível superlotação dos 
ambientes, promovendo 
maiores riscos de contami-
nação.

Prática é tida como alternativa de me-
dicina às consultas tradicionais para 
evitar contaminações da Covid-19

Em 2018, quase dois anos 
antes do início da pandemia, 
o Conselho Federal de Me-
dicina havia publicado uma 
resolução para regulamentar 
a telemedicina, mas, dias 
depois, a norma foi revoga-
da devido a reclamações de 
diversas entidades médicas, 
permanecendo vigente uma 
resolução de 2002, que regu-
lamentava, dos atos médicos 
praticados remotamente, 
apenas a tele radiologia, 
permitindo o envio de dados 
à distância para emissão de 
laudos médicos. 

A pandemia tornou a 
adaptação inevitável e o 
Conselho Federal de Medi-
cina, logo após os primeiros 
registros de Covid-19 no 
Brasil, reconheceu a possi-
bilidade e ética da utilização 
da telemedicina enquanto 

REPRODUÇÃO

durassem as medidas de 
enfrentamento do corona-
vírus, ou seja, em caráter 
excepcional. 

No entanto, com a de-

claração do fim da situação 
de Emergência em Saúde 
Pública pelo Ministério da 
Saúde, em 22 de abril, os 
profissionais já não tinham 

mais autorização oficial para 
o exercício da telemedicina, 
questão solucionada pela 
nova resolução.

Atendimento à distância se consolidou 
durante a crise mais aguda da Covid-19

Nova resolução traz novidadesO que diz a Secretaria de Saúde de Indaiatuba 
A nova resolução que 

regulamenta a teleme-
dicina cede ao médico a 
autonomia de decidir se a 
primeira consulta será ou 
não presencial, sendo a 
telemedicina uma prática 
complementar. 

No caso de acompanha-
mento de doenças crônicas 
ou graves, a telemedicina é 
autorizada, desde que con-
sultas presenciais sejam 
realizadas em períodos 
que não ultrapassem os 
180 dias.

Também cabe aos pro-
fissionais a preservação 
da segurança dos dados e 
informações do prontuário 
dos pacientes e deve haver 
a autorização do usuário 
ou responsável ao aten-
dimento por telemedicina 

A secretária de Saúde 
de Indaiatuba, Graziela 
Garcia, afirma que não 
há dúvida que a regula-
mentação da telemedicina 
representa um ganho enor-
me para o SUS, principal-
mente para os municípios 
distantes que têm chegada 
difícil às unidades devido 
à localidade.

“Esse regramento vai 
facilitar e harmonizar este 
setor. A consulta presen-
cial ainda segue sendo um 
atendimento que chama-
mos de atendimento ouro, 
primordial para avalia-
ções, mas com a teleme-
dicina e os impedimentos 
geográficos e sociais, mais 
vale um diagnóstico e uma 
atenção básica do que um 
não atendimento. Hoje, no 

e uso de imagens e dados 
sigilosos. 

De acordo com a nova 
resolução, o teleatendi-
mento deve ser registrado 
em prontuário médico fí-
sico ou no uso de sistemas 
informacionais, em Siste-
ma de Registro Eletrônico 
de Saúde do paciente.

Destaca-se, ainda, que 
a telemedicina não substi-
tuirá a medicina tradicio-
nal, mas busca representar 
avanços na democratiza-
ção do acesso a serviços 
de saúde.

Principalmente nes-
te período de crise eco-
nômica provocada pela 
pandemia, que dificultou 
também o acesso aos ser-
viços médicos tradicio-
nais. (HM).

Brasil, já é trabalhada a 
tele interconsulta, que são 
vários profissionais aten-
dendo o paciente online, 
no momento da consulta, 
ou offline discutindo o 
caso”, diz a secretária, que 
também é médica.

 O tele monitoramento 
dos casos já é feito, para 
aqueles que fazem algum 
acompanhamento médico 
“Nós estamos bem conten-
tes, porque em Indaiatuba 
será importante para a 
continuidade do acesso 
da população aos serviços 
de saúde. Hoje, contamos 
com a telemedicina para 
sintomas respiratórios e 
gripais, para evitar a cir-
culação do vírus nas uni-
dades, mas temos planos 
para expandir para aten-

dimentos de baixa com-
plexidade no geral, sem 
que a pessoa precise sair 
de casa para receber este 
atendimento”, diz.  

Para a secretária, o Po-
der Público precisa sempre 
se estruturar para atender 
melhor o cidadão, afinal 
o atendimento de saúde é 
prioridade para todos. 

Ela lembra que além 
da telemedicina, a Prefei-
tura já mudou rotinas de 
atendimento e estabeleceu 
novos procedimentos com 
a finalidade de ajudar o 
cidadão que precisa do 
atendimento a poder con-
tar com ele no momento 
e na forma que melhor 
contribui para o restabe-
lecimento da saúde da 
população. (HM).
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Audiocamp vai participar pela 2ª vez
Especialista em aparelhos auditivos 
especiais, empresa tem hoje oito lo-
jas em Indaiatuba e região
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Serra. Ela conta que o even-
to foi maravilhoso e que foi 
recebida com atenção e ca-
rinho por todos os presentes.

A empresa mantém uma 
unidade central em Campi-
nas, mas recentemente abriu 
uma filial em Indaiatuba. 
Hoje são oito lojas: uma em 
Indaiatuba, duas em Campi-
nas e as demais nas cidades 
de Piracicaba, Bauru, Jaú, 
São João da Boa Vista e 
Itatiba.

Em nenhuma dessas uni-
dades há apenas uma loja de 
aparelhos auditivos. Em vez 
disso há também uma clíni-
ca qualificada, que presta 
atendimento de fonoaudio-
logia. Todos os profissio-
nais que fazem a venda dos 
aparelhos, a adaptação com 
cada paciente e o acompa-
nhamento são graduados em 
Fonoaudiologia. 

Eles prestam atendimen-
to com aparelhos auditivos 
para quem tem perda da 
audição em algum nível e 
CPAP para quem tem ronco 
e apneia do sono. 

Como não existem fabri-

BÁRBARA GARCIA
radacao@maisexpressao.com.br 
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A Audiocamp, empre-
sa especialista em 
aparelhos auditivos 

especiais e demais tecnolo-
gias voltadas para o público 
com algum tipo de defici-
ência auditiva e com apneia 
do sono, vai participar do 
Troféu Frutos de Indaiá 
pela segunda vez consecu-
tiva neste ano.

De acordo com a fono-
audióloga Laís Helena dos 
Anjos, estar em um evento 
tradicional de Indaiatuba 
e região como é o Frutos 
aumenta a visibilidade pe-
rante novos clientes e traz a 
satisfação de ter o reconhe-
cimento pelo trabalho reali-
zado, além de agrega valor 
ao serviço de qualidade que 
a empresa tem a oferecer.

Na primeira vez que a 
Audiocamp participou do 
evento, quem esteve presen-
te foi a fundadora e proprie-
tária da empresa, a também 
fonoaudióloga Janayne B. 

Fachada da Audiocamp, que se especializou no fornecimento 
de aparelhos especiais para a deficiência auditiva

Prêmio reconhece as melhores
A premiação do Troféu 

Frutos de Indaiá foi criada 
em 2005 e, nesses quase 
17 anos de existência, já se 
tornou tradicional na cidade 
de Indaiatuba.

O diretor geral do Grupo 
Mais Expressão, Alan de 
Santi, afirma que o principal 
objetivo do evento é enalte-

cer as empresas e profissio-
nais autônomos que prestam 
os melhores serviços para 
a cidade e assim contribuir 
com o desenvolvimento da 
economia local. Além disso, 
o reconhecimento se traduz 
no troféu, que lembra a his-
tória de Indaiatuba. (BG).

cantes brasileiros dessas tec-
nologias, a Audiocamp tem 
parceria com as melhores 
marcas do mercado: os apa-
relhos de amplificação sono-
ra individual (AASI) são da 
Audio Service, conhecida 
e tradicional marca ale-
mã, e os CPAP das marcas 
Resmed e Fisher&Paykel, 
também bastante reconhe-
cidas mundialmente nesse 
segmento.
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Iniciando a preparação para a 
disputa do Sul-Americano, 
que acontecerá em San Luis, 

na Argentina, entre 1º e 6 de 
agosto, a Seleção Brasileira Fe-
minina de Basquete se apresenta 
na próxima terça (19), na cidade 
de Salto em uma coletiva de im-
prensa no Centro de Educação e 
Cultura, na Sala Paulo Freire.

O evento contará com o 
técnico da seleção, José Neto 
e as atletas Débora Costa e Isa-
bela Ramona, além do prefeito 
Laerte Sonsin Jr e o secretário de 
Esportes Valdir Líbero.

Ao todo, a comissão técnica 
convocou 19 atletas, que se pre-
param no Centro Esportivo João 
Luiz Guarda,em Salto, até o dia 
30 de julho, quando a delegação 
embarca para o país vizinho.

A Federação Internacional 
de Basquetebol realizou o sor-
teio das chaves do Sul-Ame-
ricano, na quinta (14), às 19h, 
contando com a participação de 
Brasil, no grupo A e Argentina 

no grupo B. Além desses países, 
a competição conta com a par-
ticipação do Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela. Os dois primeiros 
de cada grupo vão às semifinais. 
O torneio classifica as quatro 
primeiras para a próxima Ame-
riCup, que é a primeira no ciclo 
para conquistar vaga para os 
Jogos Olímpicos de 2024, Paris.

A convocação apresenta 
boa parte da base da equipe que 
disputou o último Pré-Mundial, 
em Belgrado, na Sérvia, com no-
mes como Débora Costa, Alana, 
Tainá, Ramona, Patty, Mariane, 

Técnico José Neto e atletas Débora Costa e Isabela Ra-
mona vão falar da preparação para o Sul-Americano
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

Rapha Monteiro, Stephanie 
Soares, Érika, Aline e Kamilla. 
A lista também tem o retorno 
da pivô Clarissa dos Santos. E 
conta com outras atletas que 
têm se destacado nesta Liga 
de Basquete Feminino, como 
Carina, Maria Albiero, Gabriella 
Soares, Leila, Sassá, Emanuely 
e Letícia Josefino. Por estar em 
ação com o Minnesota Lynx, na 
temporada regular da WNBA, a 
ala Damiris Dantas foi liberada.

Rayane Lins integra o Pro-
grama de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.

Como será o campeonato
O Campeonato Sul-A-

mericano de Basquetebol 
Feminino é a disputa entre 
seleções sul-americanas no 
feminino, que tem sido dis-
putado desde 1946, com 
frequência bianual, ou seja, 
duas vezes por ano. O tor-
neio classifica os quatro 

melhores países para a Copa 
América e para o Torneio 
Pré-Olímpico.

O Brasil é o maior cam-
peão do torneio com vitórias 
nos anos de 1954, 1958, 
1965 até 1974, 1978, 1981 e 
1986 até 2016 com um total 
de 26 títulos. (RL).

Seleção Brasileira Feminina de Basquete 
vai se apresentar na próxima semana

DIVULGAÇÃO

Atletas que foram convocadas para a 
disputa do Campeonato Sul-Americano 
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Primavera faz representação por causa 
de confusão no jogo contra o Lemense

A primeira vitória do 
Primavera na Copa 
Paulista ficou mar-

cada por uma confusão no 
final da partida. Após o gol 
de Rafael Marques, que deu 
o triunfo para o clube indaia-
tubano, membros da torcida e 
até mesmo uma pessoa com o 
que supostamente é a camisa 
da diretoria do Lemense ati-
raram pedras e outros objetos 
no banco dos jogadores de 
Indaiatuba. Segundo nota ofi-
cial divulgada pela assessoria, 
o Fantasma entrou com uma 
representação na Federação 
Paulista contra a violência.

No documento, o clube de-
fende que a situação colocou 

Torcedores do adversário atiraram pe-
dras contra o banco dos jogadores e 
atingiram o preparador de goleiros

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

em risco a integridade física 
dos atletas e dos membros da 
comissão técnica. Segundo a 
nota oficial do clube, uma das 
pedras acertou o preparador 
de goleiros Roberto Padilha, 
que precisou de atendimento. 
Em um vídeo que o Mais 
Expressão teve acesso, é pos-
sível ver que a lona que cobre 
a parte detrás do banco ficou 
parcialmente destruída por 
conta das pedras. É a partir do 
vídeo que também é possível 
ver uma pessoa, com o que 
supostamente é a camisa da 
diretoria do Lemense atirando 
pedras. 

Ainda de acordo com a 
nota, a diretoria do clube 
discordou da forma como 
a organização do jogo se 
sucedeu e da falta de segu-
rança à qual os membros da 

Esta foi uma das formações do Primavera de 1993. Jogamos a Segunda Divisão, que 
era o terceiro nível estadual de 1993.  Foram 20 jogos, com 6 vitórias, 10 empates e 4 
derrotas, marcando 19 gols e sofrendo também 19 gols.  Campanha mediana, que não foi 
suficiente para brigar pelo acesso.

Memórias do E.C. Primavera

diretoria do Primavera foram 
submetidos, tendo ficado no 
meio da torcida do Lemense, 
sem grades de separação. 
“Embora não seja uma regra 
do campeonato, há por parte 
dos clubes um acordo infor-
mal para que as diretorias 
adversárias sejam colocadas 
em espaços reservados para 
acompanhar os jogos e poder 

Sem o técnico Wilson 
Júnior, suspenso, o Pri-
mavera irá a campo neste 
sábado (16), às 15h, contra 
o São Bento, de Sorocaba, 
acompanhado de sua co-
missão técnica para tentar 
a segunda vitória seguida 
na competição, a primeira 
em seus domínios. 

Ainda não há uma es-
calação confirmada para a 
partida e o clube também 
não divulga os jogadores 
relacionados para a parti-
da, mas é provável que o 
Fantasma repita a mesma 
escalação da última par-
tida, colocando o atleta 
Thomaz na lateral esquer-
da e movendo Thiaguinho 
para a ponta esquerda. Na 
frente, Bonassa, Wag-
ner, Felipe Cruz e Luan 
devem ser mantidos nos 

onze titulares. As dúvidas 
ficam na parte defensiva, 
com a indefinição entre 
Otelo e Arthur na zaga e 
a alternância entre Adne e 
André no gol. É provável 
que Adne inicie a partida.    

Apesar de o time de 
Sorocaba vir de uma der-
rota em casa para o XV de 
Piracicaba, perdendo por 
2x0, a equipe conseguiu 
surpreender fora de seus 
domínios na primeira ro-
dada e goleou o Rio Claro 
por 4x1, com destaque 
para as atuações do meia 
Denner e do atacante João 
Victor Agrella. Na coleti-
va de imprensa da última 
rodada, Kike Andrade, 
técnico do São Bento, 
atribuiu os erros durante 
a partida pelo resultado. 
(LM).

O que esperar da próxima partida?

Momento em que a Polícia Militar foi até os torcedores 
para impedir que se continuasse atirando pedras

desenvolver o seu trabalho”, 
escreveu o clube. 

Ainda após o gol, o técni-
co Wilson Júnior foi expulso 
de campo por conta de uma 
comemoração. De acordo 
com a súmula do árbitro Re-
nan Pantoja de Quequi, o téc-
nico comemorou gritando em 
direção ao campo adversário 
“Chupa, chupa aqui caralho”. 

Segundo o árbitro, isso teria 
causado o princípio de con-
fusão que resultou nas pedras 
atiradas ao banco do clube. 
Em conversa com membros 
do Primavera, no entanto, 
a expulsão causou revolta, 
uma vez que segundo eles, 
as provocações do Lemense 
haviam acontecido durante 
toda a partida. 
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Signo de Libra
Alguns desejos de mudan-
ça na vida profissional ou 

no modo como desenvolve seu traba-
lho cotidiano sugerem um desestímu-
lo. Não caia nisso. Use sua força de 
investigação e entenda que se olhar 
os fatos por outra ótica pode ser um 
bom período para abrir possibilida-
des. Alguns nativos são cobrados por 
eficiência e constância nas atitudes 
trabalhistas. Não é hora para roman-
ces.

Signo de Escorpião
Pode enfrentar pessoas 
desafiadoras, irritantes ou 

agressivas, mas tenha calma pois 
tudo é muito rápido, mas se não ti-
ver jogo de cintura pode se envolver 
em brigas e até mesmo acidentes. 
Sua saúde, nesse momento, depende 
principalmente do que está ingerindo 
e como lida com suas verdades. Re-
ver conceitos e aceitar erros, denota 
sabedoria e força interior.

Signo de Sagitário
Se o nativo for do tipo que 
busca se conhecer, essa 

fase é muito boa, com expansivida-
de, autoconhecimento e focado no 
desenvolvimento de suas obras pes-
soais. Relacionamentos expandem, 
surgem novos e nova filosofia de vida 
surge. Sua saúde depende da organi-
zação de suas ações e irritabilidade. 
Risco de acidente ou cirurgia por im-
prudência. Mudanças nas amizades.

Signo de Capricórnio
Momento de segurança e 
certezas na profissão que 

aumentam sua autoestima. O seu 
progresso na vida profissional está 
atrelado de alguma forma à contratos, 
organizações sociais, treinamento de 
alguma associação, ou ao seu sócio ou 
cônjuge. Saúde neurológica em baixa, 
mas temporária. Remoção de carac-
terísticas destrutivas de seu passado.

Signo de Aquário
Semana muito intimista 
para o aquariano. Ficar em 
casa, nas próximas sema-

nas, pode não ser uma boa atitude. 
Há forte tendência à impaciência e 
a querer jogar tudo para o alto. Por 
outro lado, sua força de vontade será 
testada no lar ou na família. Poderá 
ter que decidir entre chacoalhar a 
penas e aprender coisas novas ou 
curtir certas dores encorujado em seu 
quarto.

Signo de Peixes
Pode não ser um bom mo-
mento para treinamentos e 
festas. A maneira de falar 

perante sua vida social será acompanha-
da bem de perto. Portanto, cuidado com 
seu modo de falar ou de se expressar. 
Cônjuge, sócio e relacionamento afetivo 
passam pela possibilidade de organiza-
ção ou restruturação da sua mente. E 
desta forma, tendem ao isolamento ou 
a saúde baixa.

Festival gastronômico 
para ajudar entidade

Indaiatuba vai sediar a 3ª edi-
ção do festival gastronômico 
“Chefs pela Apae”, entre 18 

e 21 de agosto, no Espaço Viber. 
Trata-se de uma programação 
voltada para a criatividade e a 
solidariedade ao mesmo tempo. 
A ideia é que chefs de cozinha 
de 12 restaurantes da cidade pro-
duzam pratos a preços acessíveis 
e que a renda atenda a Apae 
Indaiatuba.

Apresentações culturais e 
feira de artigos também com-
põem o evento. A programação 
conta ainda com um jantar de 
gala exclusivo, que está progra-
mado para ocorrer no dia 18 de 
agosto, marcando a abertura do 
festival.

O “Chefs pela Apae” é um 
evento solidário que integra 
as comemorações da Semana 
Nacional da Pessoa com Defi-
ciência Intelectual e Múltipla 

Chefs se reúnem 
com criatividade e 
solidariedade em 
favor da Apae

SANDRA FOGAÇA

HORÓSCOPO

De 15 a 21 de Junho de 2022

Signo de Áries
Forte impulsividade, alia-
da às situações inespera-

das, pode levar a gastos inesperados, 
a querer mudar sua forma de ganhar 
dinheiro ou transformar seu modo 
de dar estabilidade a sua vida mate-
rial. Sentirá mais autoconfiança para 
manipular bens, dinheiro e sua rela-
ção com o trabalho estará afetada. 
Planeje, organize e evite ser aquele 
que só aponta o dedo para o que pre-
cisa ser feito. Faça!

Signo de Touro
A autoconfiança pode ficar 
temporariamente abalada, 

mas ao mesmo tempo, uma maior 
irritabilidade percorre os nervos. 
O momento é para saber lidar com 
imprevistos usando um bom plane-
jamento. Está em fase de iniciar um 
movimento novo em sua vida e um 
desejo de se libertar de vez de vá-
rias situações percorre. Sua saúde 
depende de sua mente.

Signo de Gêmeos
É importante saber que não 
é perda de tempo organizar 

as coisas antes de recomeçar a agir. 
Deixar tudo ordenado facilitará 
novas tomadas de decisões, algumas 
bem revolucionárias. Os estudos, 
nessa fase, trazem importante apoio 
à sua tarefa cotidiana. É momento 
de recolhimento para avaliar sua 
capacidade para ser mais constante e 
perseverante. Emoções ficam mais à 
solta. Calma aí.

Signo de Câncer
Momento para reavaliar 
projetos, planos e afe-

tos. Sua saúde pode ficar instável 
temporariamente em função de sua 
preocupação com o futuro ou pela 
falta de organização de seus proje-
tos. Uma sensação de isolamento 
pode percorrer seus sentimentos e 
o desejo de mergulhar em inúmeros 
relacionamentos pode levar correr 
alguns riscos. Questões familiares e 
do passado surgem para que resolva 
ou organize-os.

Signo de Leão
Momento de projetos 
importantes a serem de-

senvolvidos e que promovem mu-
danças na forma de trabalhar ou de 
renovar sua capacidade de mudar as 
situações e o que está estagnado. A 
saúde para alguns nativos pode ser 
consequência disso: o que preciso 
rever dentro de meus conceitos e 
atitudes para que haja saúde em mi-
nha vida?

Signo de Virgem
Lidar com imprevistos é a 
tônica de várias semanas a 

seguir. Sua mente entra em fase inti-
mista e de recolhimento. Fase de olhar 
para si mesmo, falar pouco, observar 
mais e cuidar da saúde pois as energias 
estão em baixa. Os projetos em anda-
mento não irão parar, mas o momento 
pede que os deixe de lado (por pouco 
tempo) e observe possibilidades enri-
quecedoras para seu projeto.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais.

Por conta da pandemia, o 
último festival do tipo aconte-
ceu em 2019 e agora o time da 
entidade empenha-se para trazer 
uma edição ainda melhor. “É um 
desafio para nós. O comprome-
timento, nosso e dos restauran-
tes, é o que nos dá a certeza de 
realizar um lindo evento com 
renomados chefs e seus pratos 
incríveis a preços populares”, 
comenta Mariza Aparecida Ber-
nardinetti Muller, coordenadora 
de eventos da Apae Indaiatuba.

Cardápio
Além de comida típica bra-

sileira, o público poderá sabo-
rear a culinária internacional 
com pratos italianos, japoneses, 
mexicanos, estadunidenses e 

Festival conta com cardápio diferenciado 
e preço acessível e com atrações variadas

chilenos. 
No menu também há opções 

de hambúrgueres, massas, co-
mida de boteco, pizza, opções 
veganas e vegetarianas, bebidas 
e sobremesas. 

Já são 12 estabelecimentos 
confirmados, com pratos no 
valor de até R$ 49 e, nesta edi-
ção, haverá a possibilidade de 
pedidos embalados para viagem 
(veja abaixo).

Para quem busca uma expe-
riência completa, haverá ainda 
uma feira destinada para expo-
sitores de queijos, vinhos, pães, 
bolos, cachaças e itens de deco-
ração para o lar. Em paralelo, o 
festival realiza uma programa-
ção cultural com apresentações 
de música, dança e aula-show de 
gastronomia.

Abertura oficial ocorrerá com um jantar de gala
O primeiro dia de  

“Chefs pela Apae  (18 /08 ) 
traz uma novidade: um Jantar 
de Gala exclusivo, com menu 
assinado por Lau Pinheiro 
Buffet. Sob o lema ‘Uma noite 
do bem’, o jantar black-tie be-
neficente acontece a partir das 
19h30, dando as boas-vindas 
ao retorno do evento.

A noite será regada de mú-
sica boa com a banda Fórmula 
2, que levará um repertório 
diversificado para todos os 
públicos, com os estilos pop, 

a Associação. O horário de 
funcionamento é: dia 19, das 
18h às 22h; dia 20, das 10h às 
22h; dia 21, das 10h às 18h. 
Crianças de até sete anos de 
idade e maiores de 60 anos 
não pagam. 

Para participar de qual-
quer dia do evento, é preciso 
apresentar o comprovante de 
vacinação contra a Covid-19. 
A organização disponibili-
zará álcool em gel em locais 
estratégicos e haverá controle 
de acesso.

rock, sertanejo, axé e até clás-
sicos dos anos 1970. 

Para o Jantar de Gala, os 
convites podem ser adquiridos 
na Apae Indaiatuba e vêm 
nas seguintes opções: convite 
duplo no valor de R$ 430; e 
mesa de 6 pessoas no valor 
de R$ 1.200. Bebidas à parte.

Depois do Jantar de Gala, 
o “Chefs pela Apae” abre to-
das as atrações para o público, 
de 19 a 21, com entrada soli-
dária no valor de R$ 3 — que 
também será revertida para 

Boteco do Chile
Praia Burguer

Praia Pizza
Sabor Caseiro

Pastifício Victorelli
Ishiban

3º Chefs pela Apae - Jantar de Gala: 18 de agosto | Horário: 19h30 | Ingressos: 
convite duplo R$430 | Mês 6 pessoas R$1200 | Festival aberto ao público: 19 

a 21 de agosto Horários: 18h às 22h (sexta) / 10h às 22h (sábado) / 10h às 18h 
(domingo) | Ingressos: Entrada solidária R$ 3 | Estacionamento gratuito | Local: 
Espaço Viber - Avenida Almirante Tamandaré, 675, bairro Cidade Nova II - Indaia-

tuba | Informações: (19) 99712 7523 | eventos@apaeindaiatuba.org.br

RESTAURANTES CONFIRMADOS Serviço
Butiquim do Gaúcho 

Indaiatuba  
Sucão Indaiatuba

Doce Amor Churros
Lau Pinheiro Buffet

Disk Chopp do Alemão
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FELIPE GOMES

Sinfônica se une a parceiros para fazer 
4 dias de clássicos no ritmo do jazz 
O 3º Encontro Musical de Indaiatuba vai acontecer no 
palco do Ciaei e terá entradas gratuitas 

Paulinho da Viola e Son-
dheim, além de músicas au-
torais. O grupo já coleciona 
30 anos de carreira, trilhados 
com a expertise dos músicos 
Sérgio Burgani (clarinete), 
Luca Raele (clarinete), Luis 
Afonso Montanha (clarinete 
e clarone), Daniel Oliveira 
(clarinete e clarone) e Tiago 
Garcia (clarinete).

Depois, a Sinfônica da 
Unicamp se apresenta no 
dia 22, com regência da 
maestrina Cinthia Alire-
ti e participação especial 
do violoncelista belga Ilia 
Laporev. Todos os concertos 
acontecem a partir das 20h, 
na Sala Acrísio de Camargo, 
no CIAEI (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba).

Jazz
Uma das novidades deste 

ano é o Jazz. O encontro 
traz apresentações em es-
tabelecimentos parceiros 
da cidade focadas nesse 
gênero musical. O projeto 

Encontro termina neste sábado
As atividades do 3º Encon-

tro de Música de Indaiatuba 
terminam no sábado (23). Os 
alunos poderão demonstrar 
os frutos dos dias de apren-
dizado, integrando uma das 
três formações orquestrais da 
iniciativa: Orquestra Acadê-
mica, com regência de Paulo 
de Paula; Orquestra de Câma-

ra, regida por Felipe Oliveira; 
e Orquestra Suzuki, com o 
regente Ricardo Sander. 

As apresentações também 
serão na Sala Acrísio de 
Camargo, a partir das 20h, 
e ainda terão a presença dos 
solistas convidados Davi 
Graton (violino) e Rogério 
Wolf (flauta).

The Finis, de Juliana Alves 
e Gilton Foschiani, toca na 
Cervejaria Itaici no dia 21, 
às 20h. Já no dia 22, às 21h, é 
a vez do Marafas House que 
recebe o show de Big Chico, 
com sua gaita, guitarra, voz 
e um toque de blues.

Serão realizadas também 
13 oficinas para quem se 
inscreveu previamente, en-
volvendo aprendizados nos 
instrumentos violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, 
flauta transversal, clarinete 
e trompete. 

O corpo docente é com-
posto por profissionais como 
Adonhiran Reis, Ana Paula 
Freire, André e Cláudio 
Micheletti, Davi Graton, 
Fernando Dissenha, Gabriel 
Marin, Ilia Laporev, Luiz 
Afonso Montanha e Rogério 
Wolf. 

As aulas acontecerão em 
três polos: Centro de Con-
venções Aydil Bonachella, 
Centro Cultural Wanderley 
Peres e Estação Musical.

A Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba 
realiza, a partir da 

quarta-feira (20), às 20h, o 3º 
Encontro Musical de Indaia-
tuba, que terá quatro dias 
de apresentações gratuitas 
e abertas no palco do Ciaei.

No repertório estarão 
clássicos e jazz. Para abrir 
oficialmente o evento, a Sin-
fônica executará a abertura 
de Egmont, peça musical 
de Beethoven, e o Concer-
to Duplo, composto por 
Brahms. Com regência e 
direção artística do maestro 
Paulo de Paula, a apresen-
tação recebe ainda dois so-
listas convidados: Cláudio 
Micheletti (violino) e André 
Micheletti (violoncelo).

No dia seguinte (21), o 
público poderá conferir o 
quinteto de clarinetes Sujeito 
a Guincho, que vem com um 
repertório de obras concebi-
das por Torelli, Villa-Lobos, 

As apresentações mesclam o talento de Indaiatuba 
com profissionais de outras corporações
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Alunos Samuel e Ana Julia da 2ª EM A com objetos 
históricos de família.

Daiany e Jaqueline fazendo entrega do prêmio “Ratos 
de Biblioteca” para a aluna Letícia 2ª EM B

Alunas Larissa e Melissa do 6º Ano C da Unidade I 
com cofrinhos de material reciclável feitos em aula.

Professor Renan e os mascotes do LIV.

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

Cecília Ferreira da Anjos Colchões recebendo um lindo 
arranjo da Recanto das Flores, carinho do Jornal Mais 
Expressão.

A Decoratto realizou um evento de Lançamento da 
Coleção "In Natura". A proposta dessa coleção é um 
resgate aos laços familiares, as raízes e lembranças 
afetivas. As peças propõem formatos mais orgânicos, 
promovendo a integração e proximidades nos ambientes 
da casa. A coleção completa está disponível na Loja 
Decoratto. Assista o vídeo do lançamento no Instagram 
@decorattoindaiatuba.

Dr. Fernando com parte da equipe do Laboratório Edna 
Jaguaribe, recebendo um Bolo da Madre, mimo do Jornal 
Mais Expressão.

A linda Zuri dos tutores Ana Paula e Douglas, após banho 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 
- Centro, Fone: (19) 3875-2715

Adelaide Decorações

Decoratto

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



No dia 11 de julho aconteceu na Sollare Decor Indaiatuba, uma noite de Networking com profissionais renomados. 
Arquitetos de Indaiatuba e Região se reuniram para conversar, sobre assuntos atuais do setor Casa, Construção e 
Decoração. Na foto Vanessa e Willian da Sollare Decor, Patrícia e seu esposo Fábio da Decor Colors Park, Giancarlo 
da Cannizza Engenharia, Arquiteto Hipolito e sua esposa Valéria!
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Nossos clientes Cleide e Oucimar Barzan, da Oucimar 
Areia e Caçamba,  prestigiando os 65 anos do 
aniversário do Indaiatuba Clube!

Caio Blumer Gerente da Ângelo Vertti e sua equipe 
receberam um carinho do Mais Expressão,  um delicioso 
bolo da Doce Sabor Bolos & Cia para o cafezinho da 
tarde!

Semana de visita aos nossos parceiros e amigos da RBC 
, Luciane e Marcos, para agradecer a parceria de mais 
de 10 anos e aproveitamos para tomar um café com o 
deliciso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia!

Nossa cliente e amiga Joice da Factor Humano,  
recebeu um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia 
em comemoração  do seu aniversário no último dia 13. 
Desejamos parabéns e muitas felicidades sempre!

A Samyra da Big  Invest , faz aniversário hoje dia 15 
de julho, e recebeu um carinho do Mais Expressão, um 
delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia. Desejamos 
muitas felicidades, saúde e sucesso sempre!!

Paulo Finatti Presidente do Indaiatuba Clube com sua esposa 
Deise Finatti e sua filha Manuela Finatti, no aniversário de 
65 anos do IC. Desejamos parabéns e sucesso sempre!!

Dr. José Ricardo e o amigo Anthero, no Aniversário de 
65 anos do Indaiatuba Clube!

Crystiane da Boutique dos Pães e seu esposo 
Fernando, com amigos no aniversário de 65 anos do 
Indaiatuba Clube!

Kleber da Esquadro Topografia  e sua esposa Flavia, no 
Aniversário de 65 anos do Indaiatuba Clube!
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$382MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, banheiro, varanda 
e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha americana com 
armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, churrasqueira com área 
gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta 
com imóvel de menor valor ou carro.                                                       
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 6 carros. 
Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem 
e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara. 
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e garagem para 3 carros. 
Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz, banheiro, sala, 
cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem para 2 carros e portão eletrônico. 
CA214 – JD. MONTE CARLO – R$351 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de luz e garagem 
coberta para 1 carro. 
CA216 – CIDADE NOVA – R$958 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 3 banheiros sendo 1 externo, sala, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda, garagem coberta para 2 carros e edícula. Possui piscina cercada com balaústre 
e portão eletrônico. 
CA218 – JD. COLONIAL – R$360 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha americana com sala integrada, 
lavanderia coberta, área de luz e garagem para 1 carro.  
CA219 – JD. VENEZA – R$330 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia 
e garagem.     
CA108 – CIDADE NOVA – R$550 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, garagem e quintal. 
CA222 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
CA223 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CA224 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem.  
CA227 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala cozinha, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem.
                                                                                                    

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 480 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, cozinha 
planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário 
embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA301 – VILA AVAI – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e varanda, 2 
banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha 
planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, dispensa e garagem com jardim. 
Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$720 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e hidromassagem, 
sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e nos fundos.  Possui garagem 
coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão a lenha. Aceita permuta com terreno ou 
apartamento até R$500 MIL.  
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 
garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira de hidro-
massagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha planejada, dispensa 
com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com churrasqueira, pia e balcão em granito. 
Possui edícula com banheiro, quintal e portão eletrônico. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor. 
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 banheiros, cozinha, 
copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem para 2 carros. Possui sobrado nos 
fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, banheiro, 
garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e sala de 
jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar condicionado, 
jardim de inverno e portão eletrônico. 
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 
carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha, lavanderia, 
garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha 
planejada integrada com sala de estar, banheiro, lavanderia, escritório, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA347 – JD. ESPLANADA – R$1.890.000,00 - 3 suítes sendo 1 máster com closet, sala de estar 2 ambientes 
com pé direito alto, escritório, lavabo, cozinha, área gourmet com pia e churrasqueira, depósito, área de serviço, 
banheiro externo, piscina com cascata e garagem para 4 carros.
CA349 – JD. NOVA VENEZA - R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, banheiro 

e garagem para 2 carros. 
CA350 – JD. NOVA VENEZA – R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 
garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem para 2 carros. 
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, inte-
grada à cozinha, área gourmet, banheiro social, área de serviço e garagem coberta. Possui infraestrutura para 
ar-condicionado e aquecimento solar.
CA353 – JD. REGINA – R$798 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com hidromassagem, banheiro social, sala de 
estar dois ambientes, cozinha, copa, edícula e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira, portão eletrônico e 
aquecedor solar. 
CA355 – JD. BOM PRINCIPIO – R$583 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
com armários, banheiro social, lavanderia coberta e garagem coberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar com pé 
direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina 
aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, escritório, 
sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, lavabo com 
lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada 
para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, 
churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas com 
três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, sacada, 
dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, 
jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui 
piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, 
escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compar-
tilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet 
e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 8 carros sendo 4 
cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala 2 
ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia planejada, escritório, 
dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet planejada 
com forno de pizza e churrasqueira. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros sendo 1 coberta 
e churrasqueira. 
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda, living superior 
com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de jantar, cozinha americana com ilha e 
armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros, dispensa, lavanderia, escritório, depósito, wc e piscina, 
paisagismo, 6 vagas de garagem sendo 3 cobertas e entrada de serviço. 
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina churrasqueira e quintal.

APARTAMENTOS
                                                                                                                                                                                                        
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício possui elevador 
e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavanderia, 
banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
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. 
AP501 – VILA ALMEIDA – R$890 MIL - 3 dormitórios com armários sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha 
2 ambientes com armários, copa, lavanderia, varanda e vaga de garagem para 2 carros.

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²

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 corr igida 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.
TE29 – JD. MONTE CARLO – R$255 MIL – Terreno comercial com 150 m².                                                         
TE17 – JD. MONTE CARLO – R$ 245 MIL – 150 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$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 4834 - Apartamento Núcleo Habitacional Brigadei-
ro Faria Lima - 3 dorm, sala, coz, 2 banheiro, 1 suíte, área de 
serviço - R$1.750,00 + IPTU

3 ref site 9138- Casa Condomínio Jardim dos Aromas - 3 
dorm, sala, cozinha, 3 banheiros, 1 suíte, área de serviço - 
R$ 3.500 + IPTU

7 Ref site 32529- Casa Jardim Adriana - 4 dorm, 2 banheiros, 
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 650.000,00

8 ref site 32525 - Casa Village Terras de Indaia - 4 dorm , 5 
banheiros, 3 suítes, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
1.050.000,00

4 ref site 29546 - Apartamento Jardim Pompéia - 3 dorm, 
sala,2 banheiros, 1 suíte, coz, área de serviço e garagem R$ 
2.900 + Cond + IPTU

5 ref site 32520 - Apartamento Jardim Barcelona - 3 dorm, coz, 
2 banheiros, 1 suítes, área de serviço e garagem - R$ 1.980,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 5863- Casa Jardim Paulista - 3 dorm ,1 suíte, sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$ 2.200 + IPTU

10 ref site 32528 - Terreno Residencial Milano - Lote de 
300,00 m² - R$ 350.000,00

11 ref site 32524 - Apartamento Jardim Juliana - 3 dorm, coz, 
sala, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 240.000,00

12 ref site 32469 - Apartamento Jardim Nair Maria- 2 dorm, coz, 
sala, 2 banheiros, suíte, área serviço e garagem - R$ 435.00,00

9 ref site 32510 - Terreno Jardim Quintas da Terracota - Lote 
de 1.200 m² residencial - R$ 700.000,00

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

CA10255 - JARDIM TOSCANA - casa térrea com 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte,  WC social ,lavatórios em branco pri-
me, sala ampla com sanca e esquadrias em alumínio pre-
to, cozinha gourmet bancadas na cor preto rebaixo gesso 
acantonado, churrasqueira em tijolinho, garagem para 3 
autos sendo 1cobertas. Imóvel com excelente acabamen-
to, preparação para ar condicionado e aquecimento solar. 
Condomínio com portaria 24h, piscina e salão de festas. 
R$ 761.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – 
TEL: (19) 99712-0636.

CA09589 -  EXCELENTE CASA TÉRREA - RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ - AT 300 m² AC 260 m²  03 suítes, escritório, 
lavabo, sala 02 ambientes (estar e jantar), cozinha americana 
c/ ilha, tudo integrado com a área gourmet, despensa, lavan-
deria, área de luz,  piscina com cascata, depósito, banheiro 
de apoio e 04 vagas para autos (02 cobertos). VENDA R$ 
1.650.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19) 99712-0636.

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

CA10228 - AT 175m² AC 165m² - LINDO SOBRADO  EM 
CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL VISTA VERDE - 3 dor-
mitórios 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. CORRETOR EMERSON – CRECI: 
224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10248 - AT 203 m² AC 140 m² - RESIDENCIAL GRAN 
RESERVE - 03 suítes,  Sala de estar/ jantar, cozinha plane-
jada, Área Gourmet planejada,, WC social,  Área  de Serviço 
com Entrada Independente, Garagem para 03 Autos sendo 
01 Coberta, Condomínio  com Área de Lazer Completa, Tri-
lhas para Caminhada, Piscina Adulto e Infantil, Espaço Gour-
met Playground  e Salão de Festas.  Portaria com Segurança 
24 horas . R$ 950,000.00. CORRETORA VILMA – CRECI: 
123124 – TEL: (19) 99712-0636.

CORRETORA CÍNTIA – CRECI 129578 – TEL: (19) 
99875-0114

AP05580 - AU 59 m² - VILLAGIO DE AZALÉIA - 03 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 01 
vaga. Condomínio com portaria 24 horas, churras-
queira e salão de festas. R$ 280.000,00. CORRE-
TORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-
0636.

CA10236 - AT 250  m² AC 211 m² -  SOBRADO EM 
CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL VIENA - 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, 
cozinha, área de serviço, área gourmet com chur-
rasqueira, lavabo, sala de jogos, piscina com casca-
ta e iluminação, 2 vagas de garagem cobertas e 2 
vagas descoberto. Aquecimento solar nos dois chu-
veiros, e nas duas pias da cozinha, móveis planeja-
dos em todos os cômodos. Condomínio com área 

de lazer completa, piscina, quadra, academia, 
playground, churrasqueira, quadra poliesportiva. 
R$ 1.350.000,00. CORRETOR EMERSON – 
CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10228 - AT 175m² AC 165m² - LINDO SOBRA-
DO  EM CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL VISTA 
VERDE - 3 dormitórios com varanda , sendo 01 
suíte com closet,  sala estar e jantar, lavabo, co-
zinha com cooktop, forno elétrico e coifa, área 
de serviço, varanda gourmet com churrasqueira, 
ventilador de teto, banheiro externo, 03 vagas de 
garagem, sendo 01 coberta, spa.  Todos os quar-
tos com ar condicionado, todos os cômodos com 
móveis planejados. Área de lazer do condomínio: 
quiosque com churrasqueira; quadra poliesporti-
va; playground, salão de festas e área Verde. R$ 
850.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 
224016 – TEL: (11) 98512-9291.

TE06669 - JARDIM DOS COLIBRIS - TERRENO 
COMERCIAL - AT 150m² - ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO. R$ 201.500,00. CORRETORA FABIANA 
– CRECI: 240649 – TEL (19) 97416-3783.

TE06670-  JARDIM ESPLANADA II - AT. 
300m²  - TERRENO RESISDENCIAL 12x25. R$ 
350.000,00. CORRETOR JOÃO VICENTE – 
CRECI: 99221 – TEL (19) 97409-2113

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 (precisa de repa-
ros e reformas). Área de Lazer:- Churrasqueira 
completa com fogão à lenha, forno de pizza e 
piscina de alvenaria completo. R$ 1.800.000,00. 

VENDAS
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Classificados

Vende-se casa nova- no 
Jardim Nova Veneza, 3 
dms., fino acabamento, 
aceita-se financiamento. 
Cleyton Seguro Imóveis: 
(11) 97416-4744 (What-
sApp). R$ 700 mil. 
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do sol: em 
Indaiatuba. Casa com 2 
dormitórios sendo uma 
suíte, sala, cozinha, WC 
social, cômodos grande, 
lavanderia coberta, quar-
tinho nos fundos, terreno 
de 125 metros quadrados 
e garagem para dois car-
ros e uma vaga coberta e 
está no valor de 270 mil 
19-99762-7708
Vende-se casa no Jar-
dim Monte Carlo: em 
Indaiatuba. Casa com 2 
dormitórios, sala, cozinha 
no estilo americano, WC 
social, lavanderia cober-
ta, grande quintal, vagas 
para dois carros, terreno 
de 150 metros quadrados 
e está no valor de 380 mil.
(19)99762-7708.
Vende-se casa no Jar-
dim Colibris: em Indaia-
tuba. Casa com 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia 
coberta, pequeno quintal, 
garagem para 2 carros 
coberta com portão ele-
trônico, documentação ok 
e está no valor de 350 mil. 
Contato (19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já Locado 
por: R$4 mil Prédio resi-
dencial próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 256. 
Com 4 imoveis indepen-
dentes, Terreno 250m², 
contruído 230m².Ótimo 
local. Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-5312 
WhatsApp
Vendo casa no Costa e 
Silva: 3 quartos sendo 
1 suíte, sala, cozinha, 2 
banheiros, lavanderia, 
garagem coberta para 3 
carros, edícula no fundo 
com 3 cômodos e 1 ba-
nheiro, terreno de 250m² 
área construída 201m² 
Valor R$ 330 mil (ne-
gócio com uma grande 

 
SALA LOCAÇÃO DE-
FINITIVA Edifício Am-
bassador: Aluguel R$ 
800,00 / Condomínio + 
IPTU + CPFL R$540,00 
CELINAIDE GARCIA - 
CRECI 214763-F
Salas comerciais loca-
ção: Ao lado do Shopping 
Parque Mall. Valores R$ 
1.100 ou R$ 1.300 , inclu-
so IPTU, Internet, Seguro 
fiança (fiador) . Tratar (19) 
9 7405-1651

 
Vende-se área para 
loteamento entre Monte 
Mor e Capivari, são 6 
alqueires e está no valor 
de 900 mil. Contato (19) 
99762-7708.
Vende-se sítio na ci-
dade de Tapiraí-sp: 
com 18 mil metros qua-
drados, a margem da 
rodovia, com casa, luz e 
água da Sabesp. Troca 
se por propriedade em 
Indaiatuba. Tratar com 
Jéssica15 998323935
Pilar do Sul-:1.000m² 
encos tado  na  p i s -
ta – com poço – ape-
n a s :  R $ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 
aceita R$35.000,00 
+  15  x  r$2 .200 ,00 
ou 20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bomba 
– luz, a 12km do cen-
tro. R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatuba 
19.9.9762-7997 

 
Condomínio Horizon-
town: Vendo terreno 
com 450m²,  ace i ta 
permuta contato (13) 
99712-3768
Vende-se  terreno de 
300 m2: localizado no 
Condomínio London 
Park. Excelente topo-
grafia, Sol da manhã, 
Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Quadra 
de tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço pet. 
Valor R$355 mil. Con-
tato (19) 9 9744-4077
Vendo terreno Jardim 
Casa Blanca: 152 me-
tros 40 mim de entrada 

HERICLES FARIAS DOS SANTOS, 
CTPS Nº 0016418 /SÉRIE 00411 
Tendo em vista as inúmeras ausências in-
justificadas desde 12/06/2022 e após inú-
meras tentativas de contato por telegrama 
sem resposta, solicitamos seu retorno ao 
trabalho no período de 48 horas na em-
presa Plastek do Brasil localizada em In-
daiatuba/SP, sob pena de caracterização 
de abandono de trabalho por justa causa, 
nos termos do artigo 480,I da CLT.

mento em São Paulo no 
11º andar, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha com moveis 
planejado, lavanderia, 
porcelanato, condomínio 
com piscina, quadra de 
futebol, playground. Lo-
calizadono bairro santa 
cantarina e vila mascote, 
com ótima localização 
comercial próximo ao me-
tro. Valor R$ 300.000,00 
aceito proposta, para 
mais informações tratar 
com Sergio (11) 94914-
5586 
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bosque: 
proximo à avenida Con-
ceição, 1 dorm. com ar 
codicionado,armários na 
cozinha e banheiro, ele-
vador, vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Direto 
com proprietário, fone 
(19) 99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: pro-
ximo ao chafariz, em edi-
ficio de alto niver, com 
112m², 3 dorm. Sendo 
2 suites, lavabo, grande 
varanda envidraçada, 
sacada, armários plane-
jados, ar condicionado, 
2 garagens cobertas. R$ 
860.000,00 direto com 
proprietário. FONE:19 - 
99715-7511
Vendo apartamento no 
Rio de Janeiro: bairro de 
Laranjeiras, tranquilo e in-
devassável. Aceito troca 
por imóvel em Indaiatuba. 
Valor de R$650.000,00. 
Contato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 2 
suites e garagem. Ape-
nas 5 min a pé do  Pq 
Ecológico e Shopping 
Parque Mall. Dir. c/ prop. 
F. 99268-4672
JD. Colibris: condomínio 
vitória régia-02 dormitó-
rios com vaga de gara-
gem todo reformado - por 
apenas: R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 corra! 
JD. Paulista: condomínio 
cocais - 02 dormitórios 
com vaga de garagem por 
apenas: R$165.000,00 
f - 19.9.9762-7997 corra! 
Vendo apartemento: 
Jardim Morumbi. Valor 
R$ 155.000,00 - contato 
(19) 9 9174-4469 
Apartamento com 3 dor-
ms: na Cidade Nova - R$ 
800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092

 
Alugo 2 Apartamentos 
no Solar dos Girassóis: 
com 2 dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, sa-
cada, área de lazer, 1 
vaga de garagem, por-
taria 24hrs playground, 
incluso cond. + IPTU 
+água.Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
A p a r t a m e n t o  P a r -
que São Lourenço: 
com 2 Dormitórios por 
R$2.100,00/mês -- (19) 9 
8922-9687
Alugo  k i tne t  Co l i -
bris:  com 1 quarto por 
R$895,00/mês -- (19) 9 
8922-9687
Alugo apartamento par-
que Morada do Sol: com 
2 quartos por R$1.800,00/
mês -- (19) 9 8922-9687

oportunidade) Contato 
19 99714- 4113 19 -3875-
4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG .  Casas 
construidas no mesmo 
lote AT 197m2, de frente 
pra Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 :com 
AC 100m2 com 3 quar-
tos,Casa 2: com 97m2 
AC,com 2 quartos. Va-
lor: R$ 550.000,00. Tra-
tar com Carlos/Sandra. 
Fone:(019)9711-98369.
(019)9948-75089.
Vendo casa: Condomínio 
Parque dos Guarantãs. 
AT 135 m2. AC 127 m2. 
3 Q sendo 1 suíte, todos 
com armários embutidos. 
Ar-condicionados. Cozi-
nha planejada, área gou-
mert coberta, garagem 
idem. Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações (19) 
99604-2052 c/ Gilson T.
OPORTUNIDADE: Casa 
com 2 Dormitórios à ven-
da por R$ 310.000 -- (19) 
9 8922-9687 
OPORTUNIDADE: Casa 
com 2 dormitórios à ven-
da por R$395.000,00 ou 
locação por R$2.300,00 
--(19) 9 8922-9687
OPORTUNIDADE: Casa 
com 3 dormitórios em 
Indaiatuba à venda por 
R$300.000,00 -- (19) 9 
8922-9687
OPORTUNIDADE: casa 
com 2 dormitórios à ven-
da 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 
imperdível! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 corra!
Jardim Veneza: casa 
com 02 dormitórios à ven-
da por R$ 395.000,00 ou 
locação por R$ 2.300,00. 
Contato (19) 9 8922-9687
Vendo casa: casa com 
03 dormitórios em In-
daiatuba à venda por 
R$300.000,00. Contato 
(19) 98922-9687.
Vendo casa: casa com 
02 dormitórios à venda 
por R$295.000,00. Con-
tato (19) 98922-9687.

Vendo casa: casa com 
04 dormitórios em In-
daiatuba à venda por 
R$400.000,00. Contato 
(19) 98922-9687.
Vendo casa Jardim Pau 
Preto:  região  das  clini-
cas terreno 12x25 preço  
moleza 989764356 zap 
claro  aceito parceria.
Casa linda a venda - 
Jardim Piemonte quadra 
J - 04, 180 metros de 
construção, 3 quartos e 
escritório, amplo espa-
ço de lazer. R$1.230,00 
contato (19) 97419-2559.

Alugo Casa condomí-
nio Park real: com 3 
dorm. sendo 2 suítes to-
das com armários plane-
jados e ar condicionado, 
sala 2 ambientes cozinha 
e banheiros com armá-
rios planejados, direto 
com o proprietário. Fone 
19 99715-7511
Alugo Casa condômino 
Paraty: com 3 dorm. sen-
do 1 suíte com armário 
planejado e ar condi-
cionado, churrasqueira, 
aquecimento sola direto 
com proprietário. Fone 
19 99715-7511
Alugo casa no Costa 
e Silva: 03 dormi. Sala, 
cozinha, banheiro, la-
vanderia, garagem para 
3 carros. E edícula nos 
fundos com 3 cômodos 
e banheiro. Contato 19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Casa Locação Jd Pau 
Preto: AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, sala de 
estar, sala de jantar, es-
critório, cozinha, despen-
sa, lavanderia, área para 
churrasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 vagas. Va-
lor locação R$ 3.500,00 + 
IPTU 19 98346-2299
Alugo casa Jd Califór-
nia:  com 02 dormitórios 
por R$1.700,00/mês. 
Contato (19) 9 9822-
9687.
Sobrado Cidade Jar-
dim: com 3 dormitórios 
por R$2.100,00/mês -- 
(19) 9 8922-9687
Alugo casa Jd Tropi-
cal: 3 dormitórios por 
R$2.150,00/mês -- (19) 
9 8922-9687

Apartamento reserva 
Vista Verde:12.º segun-
do andar, 3 dorm. (1 suí-
te), 2 vagas de garagem 
cobertas, aceito permuta. 
(13) 99712-3768
Vende ou troco - Aparta-

e transfiro a dívida libe-
ração para construção 
início de 2022 já possui 
escritura 40 mil de entra-
da já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno condo-
mínio residencial Lon-
don Park: Com 300m² 
ótima topografia. Doc ok 
c/ escritura,proprietário 
tel: 1998288-1728 ou 19 
3875-2860
Vendo lote 450m²: Vila 
suiça, plano, rua tranqui-
la e segura, boa locali-
zação.  R$ 585.110.00 
Á VISTA - DOCUMEN-
TOS EM ORDEM.    19 
97412.0317 - CRECI 
64690

 
S t r a d a  a d v e n t u r e 
special: fabricação ar-
gentina, foi fabricada 
somente 100 unidades 
completa. Ar-condicio-
nado, direção elétrica, 
motor 2.0 turbinado, 
aspirado, 4x4 auto-
mática e mecânica, 
vidros e retrovisores 
elétricos, painel digital, 
som (tv, gps, internet, 
caça radar, dvd e cd), 
teto solar, vidro tra-
seiro manual, capota 
marítima, dois stepes 
e caçamba carpetada. 
Motor chevolet. Ano 
2018. Francisco (19) 
98850-5463

 
Vende-se 4 rodas ori-
ginais: do Fox novas 
na caixa com calotas 
originais.Tratar com 
Milton no telefone 15 
99646-7494
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR e 
tudo da marca Intel-
bras, com apenas 10 

meses de uso e está 
no valor de 1.500,00 
19-99762-7708
Vendo calças jeans 
importadas, a 50,00, 
e camisetas masculi-
na, agasalhos, todos 
importados, contato: 
9 88290717 ou 3875-
4737
Vendo:  No tebook , 
branco, Celeron 1.5 
GHZ,  HD 500  GB, 
memór ia  4GB.  Va-
l o r  500 ,00 ,  con ta -
to :  9  88290717 ou 
38754737.
Vendo 2 Pneus: Me-
dida 195 - 55 -15 meia 
vida original Bridstone 
valor R$ 400,00 reais 
contato: 3816-8112
Carlos Eduardo cor-
retor:  62989 cresci 
texto acho seu imóvel  
comercial para loca-
ção  ou compra e mais 
venda terrenos casas 
apartamentos  é finan-
ciamento  pela caixa 
019 989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, co-
nan, batman, star wars, 
homem aranha, mais 
informaçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá semi-
novo: com 2,5 retrátil 
cor bege seminovo e 
cadeira de balanço cor 
café valor R$ 900,00 
reais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo: Jogo de jantar 
de madeira antiga com 
espelho grande no ar-
mario, e mesa com 6 
cadeiras almofadada e 
tampa de vidro, otimo 
preço preciso desocu-
par o espaço Contato:  
19 996978484

 
Oportunidade para 
Moça e Rapaz: acima 
de 18 anos trabalho 

em casa manual ou 
home office, salario R$ 
1.800,00. Liberação 
de FGTS. Contato (11) 
98249-6899
Oportunidade: Em-
préstimo no cartão ou 
boleto, aumento seu 
score, l iberação de 
FGTS, limpo seu nome 
do SPC e Serasa  bai-
xamos todas as divi-
das  (11) 98249-6899
Ofereço-me: Manicu-
re+ pedicure 40,00 bo-
tox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 
/ 39350499 rec.
Ofereço-me :  Pa ra 
fazer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me:  Para 
trabalhar como moto-
rista particular com o 
seu carro, saiu a noite 
bebeu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informa-
ções: (19) 98204-1190
Ofereço-me:  Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e ido-
sos, e baba contato 
(19) 98976-3352 Fa-
tima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ate-
liê contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
O f e r e ç o - m e  p a r a 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, jar-
dinagem, eletricista, 
formado pelo Senai 
– Odair -(19) 99776-
6841
Quer  ser  uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AJUDANTE DE CO-
ZINHA – Experiên-
cia na função. Resi-
dir em Indaiatuba.

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

ASSISTENTE FISCAL 
- Experiência em 
rotinas Tributárias 
Federais, Estaduais 
e Municipais, pe-
rante as empresas 
no Lucro Presumi-
do, Simples Nacio-
nal, Mei e se pos-
sível em Produtor 
Rural. Experiência 
em escritório Con-
tabilidade. Com 
formação Superior 
ou cursando Conta-
bilidade.

AUXILIAR DE ELE-
TRONICA – Possuir 
curso de mecatrônica 
ou eletrônica. Dese-
jável experiência na 
função.

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

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

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

AUXILIAR DE EXPE-
DIÇÃO – Experiência 

com expedição e con-
ferências de matéria 
prima. Residir em In-
daiatuba.

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

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metro-
logia. Ensino médio. 

Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

TÉCNICO DE SEGU-
RANÇA DO TRABA-
LHO – Experiência 
em indústrias. Resi-
dir na região.

TORNEIRO MECÂ-
NICO – Ensino mé-
dio completo. Expe-
riência mínima de 
02 anos na função. 
Residir em Indaia-
tuba.

VENDEDOR(A) – 
Ensino médio com-
pleto. Experiência 
mínima de 01 ano 
na função. Disponi-
bilidade de horário.

VENDEDOR(A) EX-
TERNO – Experiên-
cia com vendas no 
varejo. Ter condução 
própria (preferen-
cialmente moto pois 
irá rodar pela região 
realizando prospec-
ção de clientes). 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JOÃO JOSE DE 
OLIVEIRA com 85 
anos, Casado (a) 
com JULIANA ROSA 
DE OLIVEIRA, sen-
do filho de MARIA 
CANDIDA SOARES. 
Deixou os filhos: 
TEREZA, VALDE-
MIR, MARIA NILMA, 
ELVINO, DAVINA, 
DELMIRA (Maiores). 
Falecido (a) em: 
19/06/2022, e Sepul-
tado (a) no Cemit. 
de Cambaúba, No-
vorizonte- MG aos 
20/06/2022.

2. ANGELINA MA-
RIA DE JESUS com 
94 anos, Solteira, 
sendo filha de JE-
SUINA MARIA DE 
JESUS. Deixou os 
filhos: OSVALDO, 
VALDELICE, MARIA 
APARECIDA, MA-
RIANA, JESUINA, 
AMELIA, JUDITE, 
JOSÉ, SEBASTIÃO, 
GEOVANE, VAN-
DERLEI (Maiores). 
Falecido (a) em: 
21/06/2022, e sepul-
tado (a) no Cemit. 
Mun. Jardim Santa 

Inês, Brumado- BA aos 
22/06/2022.

3. MARIA VIRGINIA 
JACUNDINO com 90 
anos, viúva, sendo fi-
lha de LAURENTINO 
ALVES DE OLIVEIRA 
e OROZINA VIRGINIA 
DOS SANTOS. Faleci-
do (a) em: 27/06/2022, 
e Sepultado (a) no Ce-
mit. Santos Cruzeiro, 
Taiobeiras- MG aos 
28/06/2022.

4. OTELINO RODRI-
GUES DA TRINDADE 
com 82 anos, solteiro, 
sendo filho de FRAN-
CISCO RODRIGUES 
DA TRINDADE e CLA-
RANDA FERREIRA 
ROCHA. Deixou fi-
lhos. Falecido (a) em: 
27/06/2022, e Sepulta-
do (a) no Cemit. Verti-
cal em Curitib PR aos 
28/06/2022.

5. ANISIA DIAS AS-
SUNÇÃO com 83 
anos , Era Viúvo(a) de 
MANOEL COSME DE 
ASSUNÇÃO sendo 
filho(a) de SEVERI-
NO DIAS e ERMINIA 

FLORENÇA DE AMO-
RIM. deixa filho(s): 
GILSON EDILEUSA, 
NILDA, JOÃO, AN-
TONIO (MAIORES) 
JULIETA (FAL), Fale-
cido em: 05/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/07/2022. 

6. DIONIZIO COSSA 
com 79 anos , Era 
Separado(a), sendo 
filho(a) de ANTONIO 
COSSA e ADELIA 
TONON COSSA. dei-
xa filho(s): EDVAL, 
EDSON, EDIVANIA, 
EDGARD (MAIORES), 
EDILSON (FAL), Fale-
cido em: 05/07/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 06/07/2022.

7. ANTONIO NICO-
LA PIERRE com 81 
anos , Era Viúvo(a) 
de CLARA MARGA-
RIDA HARTMANN 
PIERRE sendo fi-
lho(a) de OSWALDO 
ROSARIO PIERRE 
e MARIA PASQUALI 
PIERRE. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido 

em: 05/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/07/2022. 

8. IGNEZ BURQUE 
CARBONARI com 94 
anos , Era Viúvo(a) 
de SILVIO CARBO-
NARI sendo filho(a) 
de JOÃO BURQUE e 
ANNA FURLAN. dei-
xa filho(s): JANE 68, 
SILVIO 63, MARISA 
59, JANETE ( F ), MA-
RIO ( F ), GERALDA 
( F )., Falecido em: 
06/07/2022, e sepulta-
do(a) no CEMIT. NOS-
SA SENHORA DO 
DESTERRO JUNDIAÍ 
- SP aos 06/07/2022. 

9. MARIA AMÉLIA 
IORI PIRES DOS 
SANTOS com 67 
anos , Era Viúvo(a) 
de JOSÉ RUBENS 
PIRES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de PAS-
CHOAL IORI e AME-
LIA JULIO IORI. deixa 
filho(s): EDGARD 36, 
MONICA 33, Faleci-
do em: 06/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 

07/07/2022. 

10. JOSE NOVO SO-
ARES com 69 anos 
, Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de JOR-
GE NOVO SOARES 
e ESTILINA MARIA 
DE JESUS. deixa fi-
lho(s): LARISSA, LAI-
ZA E LUIZA (MAIO-
RES), Falecido em: 
06/07/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
07/07/2022. 

11. BRAZ JOSE 
DOS SANTOS com 
77 anos , Casado (a) 
com MARIA JOSE 
DOS SANTOS sendo 
filho(a) de TIMÓTEO 
JOSE DOS SAN-
TOS e EDVIRGENS 
MARIA DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
SUELY, ERIVALDO,A-
DRIANA, ANDREIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 06/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/07/2022.

12. MARIA PENHA 
DE OLIVEIRA GIBIM 

com 62 anos , Casa-
do (a) com EUCARIO 
GIBIM NETO sendo 
filho(a) de AMARI-
LIO DOMINGOS DE 
OLIVEIRA e ANA DE 
FREITAS DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): 
RODRIGO, MURILO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 06/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/07/2022. 

13. SEBASTIANA 
DE PAULA MACHA-
DO CUTLAK com 93 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE CUTLAK sendo 
filho(a) de JOAQUIM 
DE PAULA MACHADO 
e CANDIDA MACHA-
DO. deixa filho(s): NEI-
DE 69, MARISA 67, 
MARCOS 64, MARLE-
NE 59, Falecido em: 
06/07/2022, e sepulta-
do(a) no CEM  VL. MA-
RIANA, SÃO PAULO 
SP aos 07/07/2022.

14. MIGUEL IVAN 
LONGO MOLINA com 
74 anos , Casado (a) 
com CLEONICE LU-
CARELO MOLINA 

sendo filho(a) de MI-
GUEL MOLINA FRIAS 
e GENOVEVA MARIA 
LONGO FRIAS. deixa 
filho(s): ELTON, IVA-
NA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 07/07/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/07/2022.

15. CACILDA LU-
CHETTA WOLF com 
75 anos , Era Viúvo(a) 
de LUDOLFO WOLF 
sendo filho(a) de JO-
AQUIM LUCHETTA 
e MARIA LUIZA DE 
OLIVEIRA LUCHET-
TA. deixa filho(s): RITA 
51, CRISTIANO 46, 
JULIANO 41., Faleci-
do em: 08/07/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 09/07/2022.

16. IRMA FAHL ARM-
BRUST com 85 anos , 
Era Viúvo(a) de HER-
MES ARMBRUST sen-
do filho(a) de CARLOS 
MARTINS FAHL e MA-
RIA AUGUSTA FAHL. 
deixa filho(s): ROSE 
61, EMILIO 57, Fale-
cido em: 08/07/2022, e 

sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/07/2022.

17. CLEODOMIRO 
BENTO LEITE com 
99 anos , Casado 
(a) com ELVIRA ME-
ZZANOTTI BENTO 
LEITE, sendo filho(a) 
de JOÃO BENTO 
LEITE e CLELIA 
PARATELLO. deixa 
filho(s): JANETE, 
JOÃO, MIRIAM, 
MARCOS ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
09/07/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/07/2022.
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