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Editorial
No texto “Olhar além” 

este jornal cobra dos polí-
ticos propostas que defen-
dam a implantação de téc-
nologias modernas. 

Pág A2 Primavera 
decide o seu 
futuro no 
próximo dia 11

Troféu Frutos 
de Indaiá 2022

Luiz Machado, da LCM 
Advisory, é um dos destaques 
do Troféu Frutos de Indaiá

Lei permite mudar o nome 
no cartório sem ação judicial

Prefeito reúne 400 empresários para 
discutir ações do governo do Estado

Câmara retoma 
sessões presenciais  
na segunda-feira

O número de casos da 
doença chegou a 12 nas 
cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas. 
Em Indaiatuba, já há dois 
casos confirmados até o 
momento. 

No âmbito nacional, o 
Estado de São Paulo foi o 
que mais registrou números 
da doença, chegando a 595 
diagnósticos positivos, com 
813 casos no total registra-

PREMIAÇÃO - O Indaiatuba Clube garantiu o terceiro lu-
gar e foi um dos destaques do Festival Passo de Arte na categoria 
“Danças Urbanas” com sua equipe de Hip Hop.  

Cresce o número de casos de 
varíola dos macacos na região

Indaiatuba 
descentraliza 
vacinação contra 
a Covid-19 

dos no Brasil. 
Por conta dos números, 

a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) fez um alerta 
direcionado ao país e reco-
mendou que o Brasil tome 
maiores providências sobre 
a nova emergência de saúde 
pública.

Segundo a OMS, a va-
cina é a principal ação de 
combate à doença e garante 
80% de proteção. 

PF cumpre três 
mandados por 
contrabando de 
cigarros 

A partir do dia 1º, as 
sessões ordinárias serão 
realizadas de forma pre-
sencial. Retorno acontece 
cerca de 7 meses após o 
prédio fechar para passar 
por reformas estruturais e 
de segurança

PEPO CANDIDATO - O presidente da Câmara de In-
daiatuba, Pepo Lepinsk, do mesmo partido do prefeito Nilson 
Gaspar e do ex-prefeito Reinaldo Nogueira, o MDB, foi um 
dos escolhidos do seu partido para concorrer a deputado fe-
deral pela cidade na convenção estadual do dia 20.

Pág A18

Bola de Neve é a 
campeã da Copa 
de Futsal dos 
Atletas de Cristo
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Como fica o contrato de trabalho?

Com as campanhas eleitorais sendo deflagradas por esses dias, é imperioso que os eleito-
res se coloquem a pensar sobre a importância da escolha. Quem são os bons candidatos? Os 
que prometem tudo ou os que sabem de tudo? Quem poderá salvar o cidadão pressionado pela 
crise e sufocado por uma pandemia sem fim?

A resposta a todas essas indagações é uma só: os bons candidatos são aqueles que sabem 
do que estão falando, que se comprometem efetivamente com soluções e que têm projetos com 
propostas exequíveis e dentro daquilo que a população efetivamente precisa, não só para sair 
da crise, mas para crescer.

Candidato que não sabe nada ou que não tem propostas voltadas para a adoção de novas 
tecnologias, deve ser deixado de lado sumariamente. Hoje, a transformação digital deve ser 
vista como um item de primeiríssima necessidade, tanto quanto são a água de qualidade, a 
energia, a moradia e o saneamento básico.

É por meio dessas novas tecnologias que os cidadãos vão ter mais segurança e conforto 
para viver daqui para frente, o que significa melhoria da qualidade de vida. As administrações 
públicas precisam ser capazes de reunir eficiência, consciência e inteligência para reduzir os 
custos com processos defasados, automatizando-os.

Em se falando de cidades, pois é onde os cidadãos vivem, duas tecnologias são funda-
mentais: as smart cities e o 5G. Por quê? Ora porque o mundo está cada vez mais gigante. A 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico projeta a urgência ao dizer 
que seremos 9 bilhões de pessoas no planeta em 2050. 

Hoje, as grandes cidades já consomem mais de 75% da energia produzida e emitem 80% 
dos gases do efeito estufa. Se não se desenvolver tecnologias para mudar isto, como será 
daqui 40 ou 50 anos? As smart cities regulam tudo, de qualidade do ar a energia, iluminação 
pública, trânsito, estacionamento, concentração de pessoas.

Mas nada disso funciona sem a internet. Por isto a tecnologia 5G é fundamental. As gran-
des cidades começaram a recebê-la agora. As menores levarão anos. Isto é muito sério. Lem-
bram da telefonia celular que nem chegou direito a muitas cidades? E a TV Digital, que 
começou em 2007 e hoje ainda não chegou em 50% dos municípios.

Portanto, o eleitor não deve se iludir com candidatos que prometem consertar o buraco 
da sua rua. O problema vai muito além disso. Aqueles que não se atentarem para isto, vão se 
colocar e aos outros em uma grande enrascada. A pandemia mostrou o quanto é necessário se 
desenvolver para sobreviver às crises.

Felipo Cabral Corvalan - advogado associado no Rücker Curi Advocacia e Consultoria Jurídica, atuante no núcleo de 
Direito Internacional Público e Privado do Trabalho

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

Venda ou alugue seu imóvel com nossos corretores 
Nós, do Grupo Silvana Carvalho, atuamos de forma exclusiva com nossos especialistas!
Conhecemos três técnicas para vender ou alugar seu imóvel de forma mais rápida. Essas 

técnicas estão apoiadas em uma tendência muito comum no exterior: home staging. Já ouviu 
falar?

Esta é uma tendência, muito popular nos Estados Unidos, que consiste em decorar a casa 
de modo que ela fique mais atraente para os compradores em potencial.

Incluir itens como tapetes e plantas no ambiente é uma forma de dei-
xar o imóvel mais aconchegante e de aumentar o interesse dos investi-
dores. Saiba mais sobre o que vai ajudar a deixar sua casa visualmente 
mais bonita, para fechar uma boa venda ou locação em menos tempo!

1. Organização dos cômodos: Manter a casa limpa é um ponto muito 
importante na hora de atrair compradores. Um ambiente arrumado é 
muito mais interessante visualmente. Além disso, é importante organizar 
cada cômodo de maneira a valorizar a aparência da casa. Incluir alguns 
vasos de plantas no banheiro é uma dica que ajuda a deixar o espaço 
com mais vida e cor.

O modelo híbrido de trabalho, embora já conhecido no meio corporativo, foi impul-
sionado pela adoção do home office durante a pandemia da Covid-19, principalmente na 
reta final (que assim seja) deste período tão conturbado.

Após a crescente flexibilização da rotina corporativa, houve um leve aumento no por-
centual de profissionais que voltaram ao trabalho presencial.  Ao mesmo tempo, o modelo 
home office, que não era comum no Brasil e considerado opção temporária, passou a 
permanente na realidade de muitas empresas.

Nesse sentido, o modelo de trabalho híbrido, em que parte da 
jornada é realizada na sede da empresa e outra parte na casa do 
empregado, vem sendo mais adotado e ganhando destaque com 
resultados positivos no binômio custo-produtividade. Legalmente, 
porém, a modalidade ainda padece de regulamentação. A CLT não 
contempla o modelo de trabalho híbrido, não há capítulo ou artigo 
específico da legislação que apresente normas para esse tipo de 
contrato.

Na oitava edição da his-
tória do Mais Expressão, 
que ainda usava o nome de 
Expressão Popular, um dos 
principais destaques foram 
as eleições gerais de 2002, 
que aconteceriam no dia 
seguinte à circulação do 
jornal, precisamente em 6 
de outubro. A publicação 
destacou em suas reporta-
gens o cunho educativo, 
mostrando a função de cada 
cargo. Ainda na prestação 
de serviço, houve uma ex-
plicação sobre a votação em 
urnas eletrônicas e também 
sobre a necessidade de jus-
tificar os votos. Segundo a 
reportagem, até a zero hora 
seria possível apurar 90% 
dos votos. Hoje a apuração 
é bem mais rápida. As elei-
ções presidenciais foram vencidas naquele ano por Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), enquanto Geraldo Alckmin foi reeleito para 
o governo de SP, à época pelo PSDB.

ARRAIÁ - E para quem 
ainda não curtiu uma festa 
julina, dá tempo! As come-
morações continuam, porque 
no sábado (30), das 19h à 
meia-noite, acontece o Ar-
raiá do Clube Nove de Ju-
lho. Além de muita comida 
típica, quadrilha e a atração 
Yago e Kauan, com o show 
“Os Butequeiros”, a fes-
ta irá ajudar entidades aqui 
da cidade. Então, não perca 
tempo, porque os convites 
são limitados, podendo ser 
retirados na secretaria do 
clube por apenas R$ 25 (não 
sócio).

Para os amantes de séries, a Netflix confirmou a es-
treia na próxima quarta-feira (3/8) a segunda tempora-
da de “Bom dia, Verônica”. A série nacional inspirada 
no romance homônimo escrito por Ilana Casoy e por 
Raphael Montes é protagonizada por Tainá Müller no 
papel de Verônica. Os novos episódios contam com no-
mes inéditos no elenco e dão continuidade à investiga-
ção de Verônica. Após descobrir a existência de uma 
organização criminosa e ser dada como morta, ela fará 
o que for necessário para expor a verdade e para voltar 
para sua família.

BOM DIA, VERÔNICA

PALESTRANTE - Na 
próxima quinta-feira (4/8), 
estreia o filme “O Pales-
trante”, com Fábio Por-
chat. A trama conta que, 
ao viajar para assinar sua 
demissão, Guilherme, um 
contador sem perspectivas, 
assume o lugar de um tal 
de Marcelo sem saber que 
se trata de um palestrante 
motivacional contratado 
para animar os funcio-
nários de uma empresa. 
Guilherme tem que colocar 
todos pra cima, mas talvez 
ele também precise desse 
novo Marcelo.

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI
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Prefeito faz evento com 400 empresários 
para discutir ações do governo estadual 

ELIANDRO FIGUEIRA

Governador prometeu implantar a educação técnica integral a partir da iniciativa privada

“Temos muito para 
melhorar, mas é 
importante dar 

valor ao que está sendo 
feito”. Foi nesse tom que o 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) discursou em um 
encontro com cerca de 400 
empresários  promovido 
pela Prefeitura de Indaiatuba 
em um hotel da cidade, na 
quarta-feira (27).  

Garcia se apresentou ao 
público, falou de alguns 
feitos da sua vida política 
e defendeu a administração 
do seu governo. “Não sou 
novato na vida pública”, afir-
mou ao frisar que durante a 
sua administração houve um 
enxugamento da máquina 
pública, muitas privatiza-
ções e investimentos nos 
municípios. 

Atualmente Rodrigo Gar-
cia está com 13,1% das 
intenções de votos, segundo 

pesquisa do Instituto Badra, 
divulgada na última semana. 
Para atrair a intenção de 
votos, o atual governador 
disse não colocar ideologia à 
frente de nenhum problema. 
“Escolho a solução a partir 
do pragmatismo, sempre fui 
um conciliador”. 

Ao ser perguntado pelo 
Mais Expressão sobre a 
disputa mais expressa com 
Tarcísio pelos votos de um 
campo político mais à di-
reita, Garcia disse ser in-
dependente. “Vou disputar 
eleições sem padrinho po-
lítico, focado na população. 
Estou aqui para atender o 
povo, não um candidato à 
Presidência ou partido.” As 
discussões para a definição 
para o cargo de vice, entre-
tanto, seguem acaloradas 
entre os partidos da base de 
apoio, com proeminência 
de MDB e União Brasil. A 
escolha da pessoa que irá 
compor a chapa deve ser fei-
ta até o dia 5 de agosto, data 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Evento realizado por Nilson Gaspar (MDB) contou com a presença do governador e outras autoridades

limite imposta pelo Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Duas questões locais fo-
ram questionadas durante a 
coletiva de impresa cedida 
por Garcia. Ao falar sobre o 
pedágio na SP-75, o gover-
nador disse que só é possível 
rediscutir contratos após o 
término do vínculo vigente. 
Em relação a um novo hos-
pital na cidade, ele disse que 
é preciso ver a viabilidade e 

Aposta no ensino técnico privado
Ao discursar para em-

presários e comerciantes, o 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) prometeu investir 
na qualificação técnica e in-
tegral dos alunos do ensino 
médio a partir da iniciativa 
privada. Segundo ele, um 
concurso estadual demora-
ria muito tempo, enquanto a 
iniciativa privada pode co-
meçar o processo de forma 
mais rápida. Ele citou o Sesi 
e o Senai, duas instituições 
do Sistema S, como possí-
veis destinos dos alunos. 

Nesse processo, o Estado 
compraria o serviço dessas 
instituições, contratando o 
serviço delas para que os 
alunos possam realizar o 
ensino médio e técnico em 
conjunto. De acordo com 
Garcia, colocar esta forma 
de ensino para 100% dos 
jovens em escola pública 
é uma das suas principais 
metas caso seja reeleito.  

Rodrigo Garcia também 
disse que a partir de um 

processo de globalização 
econômica caminhando 
para trás, com empresas 
deixanddo países como 
China e Índia, é importante 
que o Estado se mostre pre-
parado para receber novas 
empresas, além de definir 
novas cadeias de produção. 
Os jovens no mercado de 
trabalho seriam essa mão 
de obra especializada, e que 
na visão do político dariam 
uma vantagem à São Paulo 
frente a disputa economica 
e comercial que o mundo 
passa. 

A aposta em parcerias 
público-privadas, as famo-
sas PPPs, junto ao enxu-
gamento do investimento 
público e as privatizações, 
parece ser o principal méto-
do de Garcia para trabalhar 
a gestão econômica. “Nos-
so Estado tem tradição na 
concessão de PPP, várias 
que aparecem em outros 
Estados são baseadas nas 
nossas”, afirmou. (LM).

Convenção oficializa candidatura de Pepo para federal 
Durante a convenção 

estadual do MDB, o atual 
presidente da Câmara de In-
daiatuba, Pepo Lepinsk, foi 
oficializado como pré-can-
didato ao cargo de deputado 
federal. Ele vai concorrer 
tendo o apoio de nomes im-
portantes da política local, 
como o prefeito Nilson Gas-
par e o ex-prefeito Reinaldo 
Nogueira, ambos também 
do MDB. 

 Em conversa com a re-
portagem do Mais Expres-
são, Pepo disse que vem 
construindo apoios políticos 
dentro e fora do partido e 
deu a entender que terá apoio 
massivo dos vereadores que 
compõe a Câmara atualmen-
te. “Dos 12 vereadores, 8 vão 
me apoiar”, disse. 

De acordo com o político, 
ele tem estreitado laços com 
o presidente estadual do 
partido e líder da bancada 
na Câmara Federal, Baleia 
Rossi. “Segundo palavras 
do próprio presidente, sou 

uma aposta de renovação do 
MDB. O partido vai brigar 
para fazer cinco cadeiras fe-
derais no Estado. Pelo poten-
cial de Indaiatuba e do meu 
grupo político, acredito que 
posso ficar com uma delas”.

Para conquistar a cadeira, 
Pepo diz que precisa traba-
lhar por toda a região. “Sa-

bemos que vamos trabalhar 
em toda a região, não só em 
Indaiatuba”, afirmou quando 
perguntado sobre os locais de 
atuação. Municípios como 
Campinas, Salto, Itu, Ame-
ricana e Capivari estão no 
radar dele, que também vem 
realizando contatos na região 
de Taubaté. (LM).

as necessidades da região. 
O atual mandatário do go-

verno paulista esteve o tempo 
todo acompanhado no palco 
pelo prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB); o 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (PSDB), e o presi-
dente da Câmara de Indaia-
tuba, Pepo Lepinsk (MDB). 
Em seu discurso, Gaspar 
defendeu a implantação de 
um sistema de reconheci-

mento facial em Indaiatuba e 
prometeu implantar o sistema 
até o final do ano. 

Outro nome político forte 
presente ao evento foi o do 
ex-prefeito de Indaiatuba 
Reinaldo Nogueira (MDB), 
que também esteve no palco 
com, porém não fez uso da 
palavra. Ao subir ao palco, 
Reinaldo foi chamado por 
Rodrigo Garcia pela sauda-
ção “sempre prefeito”.  

Pepo Lepinsk; o ex-prefeito Reinaldo Nogueira e o atual prefeito Nilson Gaspar

DIVULGAÇÃO



Com mais acessibilidade, Câmara retoma 
sessões presenciais na próxima segunda 

Os 12 vereadores de 
Indaiatuba vão reto-
mar os trabalhos da 

Câmara de forma presencial 
na segunda-feira (1º). A 
retomada das sessões no ple-
nário acontece após cerca de 
sete meses de casa fechada 
para obras de acessibilidade 
e segurança. 

Esta não será a primeira 

A4

Prédio passou por reformas desde janeiro deste ano que incluíram adaptações e melhorias estruturais
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

sessão do novo espaço. Em 
julho o local recebeu a inau-
guração da galeria de verea-
doras da cidade, a renovação 
da galeria de ex-presidentes 
da Casa e a sessão solene 
para a distribuição de títulos 
honoríficos. 

O retorno das ações pre-
senciais também é um desejo 
da população. Durante a 
realização da 16ª sessão da 
Câmara de Indaiatuba, ainda 
em junho, alguns moradores 

Podemos oficializa candidaturas de Ganem e França para Câmara Federal e Assembleia
No último domingo (24), 

o Podemos oficializou, du-
rante a convenção estadu-
al, a indicação de Bruno 
Ganem e Ricardo França 
para disputarem os cargos de 
deputado federal e estadual, 
respectivamente. Segundo 
os pré-candidatos, saúde e 
educação serão as duas pastas 
de maior prioridade. 

“Indaiatuba vai voltar a 
ter representante em Brasília, 

o que é muito importante para 
buscar os interesses da cidade 
em todas as áreas”, disse Bruno 
Ganem. O político também 
disse que um deputado federal 
pode fazer muito pela cidade, 
principalmente com o repasse 
de recursos. O município não 
conta com um representante fe-
deral eleito há mais de 15 anos, 
desde 2007, quando Reinaldo 
Nogueira (MDB) foi eleito. 

Ricardo França irá tentar 

pegar carona na votação do 
colega de partido e se compro-
meteu a seguir na mesma linha 
de Ganem. “A integração entre 
o mandato (do hoje) deputado 
(estadual) Bruno Ganem e 
o meu mandato de vereador 
trouxe uma série de benefícios 
para a nossa cidade. Eu aceitei 
o desafio de manter essa união 
por Indaiatuba, mas desta vez 
com o Bruno em Brasília e eu 
em São Paulo”, disse. (LM)

da cidade se manifestaram 
de forma online e solicita-
ram o retorno das reuniões 
presenciais.

Esta foi a primeira vez 
desde a abertura do prédio, 
em 1983, que o local passou 
por manutenções de grande 
proporção. 

De acordo com o De-
partamento de Comunica-
ção da Câmara, a obra está 
inicialmente orçada em R$ 
836 mil. 

Assentos foram adaptados para acomodar melhor 
as pessoas que costumam participar das sessões

Bruno Ganem e o vereador Ricardo França



A5

xxx

xxxxx

xxxx

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br



A6

DIVULGAÇÃO

Sicoob UniMais integra a Conferência 
Mundial das Cooperativas de Crédito 

Após um longo pe-
ríodo sem edições 
presenciais devido 

à pandemia, o evento de 
notória importância para o 
cooperativismo financeiro 
mundial voltou ao seu for-
mato original e juntou líderes 
cooperativistas de 60 países.

O Sicoob UniMais Cen-
tro Leste Paulista participou 
da Conferência Mundial das 
Cooperativas de Crédito na 
Escócia representado pela 
presidente do conselho de 
administração, Dra. Egi-

A World Credit Union Conference 2022 ocorreu entre 17 e 20 de julho em Glasgow, Escócia
dia Witzel Beltrame, e do 
vice-presidente, Dr. Iran 
Rodrigues Ocanha. Estive-
ram presentes também os 
representantes do Sicoob 
Confederação, Central Si-
coob UniMais e Ocesp.

A agenda contou com 
palestras, sessões de dis-
cussões dos líderes, sessões 
educacionais com tópicos 
que permitiram a interativi-
dade e networking entre os 
participantes de cooperativas 
financeiras de todos os can-
tos do planeta.

Foram abordados temas 
como finanças sustentáveis 
(ESG), segurança ciberné-

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

Integrantes da comitiva que esteve na Conferência Mundial das Cooperativas

tica, educação e inclusão 
financeira digital, diversida-
de, liderança feminina, entre 
outras temáticas atuais e de 
impacto na atividade das 
cooperativas.  

Ao final do ano de 2021, 
o Sicoob UniMais Centro 
Leste Paulista já havia par-
ticipado de um intercâmbio 
de crédito em Portugal. Todo 
esse movimento faz parte de 
um projeto de capacitação 
para desenvolver cada vez 
mais a cooperativa e traduzir 
os benefícios de uma gover-
nança eficiente em resultados 
financeiros e sociais para os 
cooperados.

Prefeitura amplia prazo para empresários 
quitarem lotes no distrito industrial II

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), auto-
rizou o reparcelamento dos 
débitos de empresários que 
adquiriram lotes no Distrito 
Industrial de Micro e Pe-
quena, o Dimpe II. Antes, 

aqueles que aderissem ao 
reparcelamento poderiam 
quitar os débitos em 120 me-
ses e agora poderão fazê-lo 
em até 144 meses.

 O prazo de adesão ao 
programa a partir da mu-

dança vai até este sábado 
(30) e deve ser realizada 
diretamente na Secretaria de 
Governo da Prefeitura.

“Nós sabemos que a pan-
demia prejudicou a situação 
financeira”, disse Gaspar.

Abrasel condena mudança na 
MP do auxílio-alimentação

A Abrasel (Associação 
de Bares e Restaurantes da 
Região de Campinas) avalia 
que as mudanças na Medida 
Provisória do auxílio-ali-
mentação vão prejudicar 
bares e restaurantes.

É que elas permitem o 
pagamento em dinheiro do 
auxílio em vez de vale e os 
trabalhadores poderão usar o 
dinheiro para quitar dívidas, 
evitando que haja controle 
do benefício e o uso correto.
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REPRODUÇÃO

Não é preciso motivação especial, 
mas só é permitida uma mudança

A partir de agora qual-
quer pessoa maior de 
18 anos pode alterar 

o nome diretamente no Car-
tório de Registro Civil, in-
dependentemente de prazo, 
motivação, gênero, juízo de 
valor ou de conveniência 
(salvo suspeita de vício de 
vontade, fraude, falsidade, 
má-fé ou simulação) e de 
decisão judicial.

Isso é possível devido 
às novidades introduzidas 
na Lei de Registros Públi-
cos pela nova legislação 
federal (nº 14.382/22). A 
Lei Federal amplia o rol de 
possibilidades para alteração 
de nomes e sobrenomes dire-
tamente em cartório, sem a 
necessidade de procedimen-
to judicial ou contratação de 
advogados.

O presidente da Asso-
ciação dos Registradores de 
Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo, Gustavo Re-

Nova lei permite que maiores de 18 
possam alterar nome sem ação judicial 

nato Fiscarelli, alerta que a 
alteração pode ser feita uma 
única vez, independente do 
motivo. “É mais um passo 
no processo de desjudi-
cialização no Brasil, que 
tem permitido que diversos 
procedimentos, antes exclu-
sivos judiciais, sejam feitos 
diretamente em cartórios, 
de forma mais ágil, fácil e 
desburocratizada”, explica.

O interessado em alterar 
o nome precisa ser maior de 
18 anos e deve comparecer 
à unidade com os documen-
tos pessoais (RG e CPF). O 
valor do ato é o custo de um 
procedimento, tabelado por 
lei, e que varia de acordo 
com a unidade da federação. 
Caso a pessoa queira voltar 
atrás na mudança, deverá en-
trar com uma ação em juízo.

Após a alteração, o Car-
tório de Registro Civil co-
municará a alteração aos 
órgãos expedidores do do-
cumento de identidade, do 
CPF e do passaporte, e ao 
Tribunal Superior Eleitoral.

Transgêneros, transexuais e recém-nascidos se beneficiam 
Pessoas transgêneros e 

transexuais serão beneficia-
dos pela nova legislação, em 
razão de decisão tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal 
em 2018 e regulamentada 
pelo Provimento nº 73 do 
Conselho Nacional de Justi-
ça. A decisão não se estende 
a casos de proteção à teste-
munha e casos de apelidos 
notórios e reconhecidos, 
estas somente mediante au-

torização judicial.
Os pais dos recém-nasci-

dos podem alterar o nome do 
seu filho em até 15 dias após 
o registro, porém em consen-
so. Neste caso, a inovação 
permite a correção em casos 
nos quais a mãe está impos-
sibilitada de comparecer ao 
cartório em razão do parto e 
o pai ou declarante registra a 
criança com um nome dife-
rente do combinado.

Para realizar a alteração 
do nome e do sobrenome 
do recém-nascido é neces-
sário que os pais estejam 
em consenso, apresentem 
a certidão de nascimento 
do bebê e os documentos 
pessoais (CPF e RG). Se 
não houver consenso entre 
os pais, o caso deverá ser 
encaminhado pelo cartório 
ao juiz competente para a 
decisão. (DK).

Lei federal amplia as possibilidades de mudanças de nome diretamente em cartório
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O Grupo Mais Expres-
são vai realizar também en-
trevistas com todos os futuros 
candidatos aos cargos de de-
putado estadual e a deputado 
federal de Indaiatuba, além 
da série de entrevistas com 
o balanço dos mandatos dos 
vereadores. 

A ideia segue também a 
linha adotada pelo veículo 
de imprensa para dar visibi-

Candidatos a deputado também serão entrevistados 
lidade aos projetos de cada 
político e ajudar à população 
a tomar as decisões de for-
ma informada e mais bem 
embasada nas ideias de cada 
pré-candidato. 

“Durante as eleições mu-
nicipais, sempre somos refe-
rência para trazer os políticos 
até o jornal e mostrar o que 
cada um tem a oferecer. 
Nessas eleições gerais, a 

Mais Expressão inicia uma nova série de 
entrevistas com o balanço de mandatos

O Grupo Mais Expres-
são vai realizar uma 
série de entrevistas 

com todos os vereadores 
de Indaiatuba para que eles 
possam fazer um balanço do 
primeiro ano e meio de man-
dato e para falar das propos-
tas que ainda vão defender no 
restante do ano e do mandato. 

Todos os entrevistados 
vão participar de um progra-
ma em vídeo que também 
terá trechos reproduzidos no 
jornal impresso.  

Prezando sempre pela 
apuração dos fatos e pela de-
mocratização da informação, 
com esse balanço o Grupo 
espera que os seus leitores e 
parceiros comerciais possam 
ter mais clareza e acesso 
aos trabalhos desenvolvidos 
pelos representantes da po-
pulação. 

A atitude demonstra, mais 
uma vez, o compromisso do 
Grupo Mais Expressão. “O 

Serão ouvidos os 12 vereadores da ci-
dade para falar das suas ações

jornalismo é também uma 
ação de prestação de serviço 
para as pessoas e a transpa-
rência é fundamental para o 
trabalho dos órgãos públi-
cos”, disse o editor-chefe 
Eloy de Oliveira.

A ordem para a chamada 
dos políticos será feita a partir 
do número de votos que cada 
um recebeu, começando com 
os mais votados. O programa 
deve começar nos próximos 
dias com a presença de Ricar-
do França. (Confira a ordem 
de participação abaixo)

REPRODUÇÃO / CÂMARA DE INDAIATUBA

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

ideia é seguir esse linha e 
fazer isso também com os 
cargos que acabam sendo 
mais próximos da cidade, 
como é o caso para depu-
tados estaduais e federais”, 
comentou o editor-chefe do 
jornal, Eloy de Oliveira. 

A ordem de chamada se 
dará a partir dos candidatos 
que já detêm mandato. 
(LM). 

VEREADORES 
Ricardo França (PODE)
Hélio Ribeiro (Republicanos)
Pepo Lepinsk (MDB)
Dr. Chiaparine (MDB)
Leandro Pinto (DEM)
Dr. Othniel (DEM)
Silene Carvalini (PP)
Wilson Índio da Doze (Repu-
blicanos)
Arthur Spíndola (PP)
Alexandre Peres (Cidadania)
Ana Bannwart (PODE)
Professor Sérgio (MDB)

Todos os vereadores eleitos na cidade farão um balanço dos seus mandatos em uma série de entrevistas

FONTE: TSE
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PF cumpre 3 mandados de busca e de 
apreensão por contrabando de cigarros

GUARDA CIVIL

DIVULGAÇÃO

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Há suspeita de que funcionários públicos facilitavam a 
entrada dos produtos para ajudar a quadrilha no crime 

A Polícia Federal de Cam-
pinas cumpriu três man-
dados de busca e apre-

ensão em Indaiatuba, na manhã 
desta terça-feira (26), contra 
uma quadrilha especializada 
em contrabando de cigarros do 
Paraguai. 

Segundo a investigação, 
existem indícios de que há par-
ticipação de servidores públi-
cos no crime. Eles receberiam 

dinheiro para facilitar a entrada 
e o transporte da mercadoria 
no Brasil. 

No total da operação, que 
recebeu o nome de “Depura-
dor”, por conta do objetivo da 
ação, que foi coibir tanto os 
cigarros contrabandeados, que 
provocam dano ainda maior 
à saúde, quanto os servidores 
públicos que integrariam a qua-
drilha, foram cumpridos quatro 
mandados de busca e apreensão, 
sendo três em Indaiatuba e um 
em Sorocaba. 

A organização entrava clan-

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

destinamente com os cigarros 
no país pela fronteira de Guaíra 
(PR) e comercializava nas re-
giões de Campinas e Sorocaba 
(SP).

Ninguém foi preso, porém 
os envolvidos poderão respon-
der, na medida de suas condu-
tas, pelos crimes de contrabando 
e organização criminosa, cujas 
penas somadas podem chegar a 
18 anos de prisão.

Os materiais apreendidos 
foram encaminhados para a 
Delegacia de Polícia Federal 
em Campinas.

Homem pinta moto furtada para dificultar 
identificação, mas é flagrado por câmeras

Cliente de supermercado faz 
denúncia de furto de carne

Guardas civis conse-
guiram identificar e pren-
der em flagrante, com a 
ajuda do sistema de câme-
ras de vigilância da cidade, 
um homem acusado de 
furtar uma moto e de pin-
tá-la para tentar encobrir 
o crime. 

A detenção dele ocor-
reu na tarde de sexta-feira 
(22) quando o veículo que 
ele utilizava foi identi-
ficado como produto de 
furto ao passar por trecho 
monitorado. O suspeito 
foi localizado trafegando 
na Avenida Francisco de 
Paula Leite, sentido bair-
ro-centro, no bairro Jardim 
Nely.

Ao perceber a apro-
ximação da viatura, o 
homem não respeitou a 
ordem de parada e aban-
donou a moto que condu-
zia para tentar fugir a pé, 
mesmo assim não obteve 
sucesso e foi pego pelos 
guardas a alguns metros 
do local.

Ao ser questionado, 
confessou que a moto que 
usava era furtada e disse 
que havia outra moto fur-

Uma cliente do super-
mercado da Vila Brizola 
denunciou, na manhã de 
segunda-feira (25), um ho-
mem de 25 anos por furto 
de carne. Ela viu que ele 
andava com dificuldade 
por ter enfiado as peças de 
carne dentro da calça.

A mulher chamou um 
funcionário para avisar. O 
empregado do supermer-
cado agarrou o acusado 
e pediu que a cliente cha-
masse a polícia. O homem 
deu uma cotovelada no 
funcionário para fugir, 

Na foto de cima, a moto furtada com sua cor azul original 
e embaixo a moto com a cor adulterada para o preto

Policiais federais deixam prédio para cumprir 
mandados contra contrabando de cigarros 

Embalagem de carne furtada de supermerca-
do, avaliada em R$ 200, que foi recuperada

tada em sua casa. Por lá, a 
equipe encontrou a Honda/
Biz na garagem, com ou-
tro emplacamento e a cor 
alterada de azul para preta 
com spray. A moto na cor 
preta usada no crime esta-
va com chassi e o motor 
adulterados, além do em-
placamento também não 
pertencer à moto original.

Diante dos fatos, o ho-
mem foi encaminhado ao 
1° Distrito Policial, onde 
foi recolhido. 

O veículo que usava 
para trafegar ficou apre-
endido e a motocicleta 
recuperada foi devolvida 
à proprietária. (Rayane 
Lins, do programa de es-
tágio).

mas não escapou.
Ele estava com uma 

peça de filé mignon, ava-
liada em R$ 200,00. O 
funcionário do supermer-
cado disse que o acusado 
já era recorrente em furtos 
no local e que ele já teria 
levado em datas anteriores 
duas peças de picanha. 

A Guarda Civil deu 
voz de prisão em flagrante 
contra o homem e a peça 
de carne foi devolvida ao 
estabelecimento. (Raya-
ne Lins, do programa de 
estágio).
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Amado Maker promove um treinamento 
pedagógico com 260 educadores de Tatuí
Projeto visa atender a 19 salas makers que vão ser instaladas gradualmente na cidade a partir de agora 

A empresa  Amado 
Maker, de Indaia-
tuba, especialista 

na implantação de espaços 
makers em instituições de 
ensino, realizou na segunda 
e terça-feira (25 e 26) um 
treinamento pedagógico 
com cerca de 260 educado-
res do município de Tatuí-
-SP. O município recebeu 
três salas makers para iniciar 
o trabalho. Ao todo, o proje-
to contempla 19 salas que se-
rão instaladas gradualmente.

A Amado Maker enviou 
uma equipe com nove for-
madores, entre educadores 
makers e técnicos de labo-
ratório, para ministrar as 
aulas em Tatuí-SP. As ati-
vidades foram divididas em 
três escolas municipais com 
turmas de manhã e à tarde. 

A formação para os do-
centes está prevista no pro-
jeto de Educação Maker e 
norteia o trabalho que será 
realizado dentro das salas 

makers para alunos do 5º ano 
do Ensino Fundamental I e 
Fundamental II, que corres-
pondem às crianças de 10 a 
14 anos, serão aproximada-
mente 4 mil alunos. 

Os educadores de Tatuí-
-SP já fizeram dois módulos 
de acolhimento. Essa se-
mana foram ofertados mais 
dois módulos de formação, 
no total serão cinco módu-
los. Durante o treinamento, 
os professores reproduzi-
ram atividades do material 
didático Espiral, o qual é 
produzido pela empresa 
Amado Maker. Ainda foram 

orientados na produção de 
um projeto maker com base 
nas habilidades aprendidas 
durante os encontros. 

Sala Maker Espiral 
O objetivo do espaço é 

promover a aprendizagem 
de forma interdisciplinar 
baseada em resolução de 
problemas e projetos. O 
ambiente é equipado com 
impressora 3D, cortadora a 
laser e plotter de recorte. A 
Amado Maker entrega o am-
biente completo com mesas, 
cadeiras, bancadas, painel de 
ferramentas e painel kerf.

Prefeitura abre matrícula para
crianças que estão fora da rede 

A Prefeitura de Indaia-
tuba recebe inscrições para 
matrícula de crianças que 
estão fora da Rede Muni-
cipal de Ensino tanto de 
1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental e Eja quanto 
de pré-escolas (etapas 1 e 
2), além de creches.

As crianças já frequen-
tam as escolas municipais 
têm vaga garantida, se-
gundo as determinações 
do Programa de Matrícula 
Antecipada/Chamada Es-
colar – 2023 enviadas pelo 

governo do Estado de São 
Paulo.

Os alunos que desejam 
frequentar do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental e 
Eja (Educação de Jovens 
e Adultos) – Ensino Fun-
damental devem fazer a 
inscrição até 5 de agosto 
de 2022. As matrículas 
para a pré-escola (Etapas 
I e II) ocorrerão de 31 de 
outubro a 4 novembro. Já 
as matrículas para creches 
acontecem durante o ano 
todo.

DIVULGAÇÃO

Professores em sala durante o treinamento realizado 
pela empresa para a implantação do sistema

Estudantes que já estão na rede têm vaga garantida na escola

DIVULGAÇÃO
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Colégio Meta cria desafio da leitura 
para estimular estudantes nas férias 

Professora dividiu páginas por dias
A professora responsá-

vel pelo projeto do Desa-
fio de Leitura nas Férias, 
Andréa Machado, estipu-
lou uma meta diária de 
páginas a serem lidas ao 
longo das férias, dividindo 
o número de páginas do 
livro pelo número de dias 
de férias, com arredonda-
mento para cima.

A leitura deveria ser 
iniciada no primeiro dia 
e finalizada no último dia 
de férias. O fechamento 
do projeto será realizado 

em agosto, no retorno das 
aulas, através de dinâmicas 
de leitura.

A semente plantada 
nesses estudantes dará 
bons frutos!!! Esses jo-
vens, certamente, serão 
afetados por essas histórias 
lidas nos livros, pois a lei-
tura é uma das formas de 
conexão mais profundas 
e poderosas que existem, 
porque tem a capacidade 
de transformar quem lê.

E você, já leu hoje??? 
Aceita esse desafio???

Turmas do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º Ano, foi 
desafiada a ler o livro paradidático do 3º bimestre

O hábito da leitura pro-
porciona aos jovens 
diversos benefícios, 

entre eles, o desenvolvimen-
to da criatividade, através 
do contato com diferentes 
histórias, o aprimoramento 
das habilidades linguísti-
cas, o estímulo à memória 
e outras funções cerebrais, 
ampliação do conhecimento 
do mundo que as cerca e das 
pessoas que nele habitam 
fazendo criar a empatia em 
seu coração, além de ser um 
ótimo passatempo. 

A “Era Digital” trouxe 
muitos benefícios a todos, 
mas também, muitos desa-
fios. Ao longo do tempo, o 
conceito de leitura vem se 
modificando. Novas formas 
de pensar, de agir e de se 
comunicar são introduzidas 
como hábitos corriqueiros. 
A cada dia, as pessoas são 
desafiadas nas mais diversas 
situações em que é preciso 
usar a competência de lei-

tor, não somente em textos 
escritos, mas, sobretudo 
compreender o mundo que 
o cerca, ler a própria vida e 
nela ser protagonista. 

Essa nova realidade co-
loca desafios à educação. 
Os jovens de hoje são ime-
diatistas e, normalmente, 
aproveitam as facilidades 
que os recursos tecnológi-
cos oferecem. A leitura di-
gital, os resumos facilmente 
encontrados na internet, 
muitas vezes, substituem 
os livros, é por isso que o 
hábito da leitura precisa ser 
instigado. Para isso, novas 
metodologias, novas estra-
tégias devem ser postas em 
prática a fim de incentivar a 
formação de leitores. 

Tendo em mente, todos 
esses benefícios promovi-
dos pela leitura e os desafios 
da “Nova Era”, o Colégio 
Meta promove diversos 
projetos de leitura a fim de 
promover e incentivar esse 
hábito essencial e transfor-
mador. 

Nestas férias de julho, 

DIVULGAÇÃO

as turmas do Ensino Funda-
mental II, do 6º ao 9º Ano, 
participaram de um Desafio 
de Leitura nas Férias, afinal, 
“não existe conhecimento 
sem uma boa bagagem de 
leitura”. 

Os alunos foram desa-
fiados a ler o livro paradi-
dático do 3º bimestre de 
cada turma e mais um livro 
escolhido no acervo das 
Bibliotecas do Colégio.

Estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 
9º Ano, encararam o desafio com entusiasmo

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvol-
vidas no Colégio Meta, 
acesse o portal www.

colegiometa.com, as redes 
sociais em: facebook.com.

br/colegiometa e insta-
gram.com/colegiometain-

daiatuba. A Unidade I 
está situada à Rua Hermí-
nio Steffen, nº 96, Jardim 
Regina, e a Unidade II, à 
Av. Cel. Antônio Estanis-
lau do Amaral, nº 1541, 

em Itaici.

Serviço



Alinhamento e balanceamento 

Inovação é maior com a parceria 

Devido a morte do pai 
Mauro Aliberti, no final 
de 2001, Wader Aliberti 
começou a administrar a 
empresa sozinho e, perce-
bendo a constante transfor-
mação e evolução dos ser-
viços que já prestava, mas 
uma vez viu a necessidade 
de uma nova revolução. 
Em 2003, a Aliberti Pneus, 

Mantendo sua filosofia 
de sempre estar inovando, a 
Aliberti Pneus foi a primeira a 
trazer para Indaiatuba e região 
o  serviço de alinhamento e 
balanceamento computadori-
zado de caminhões e ônibus.

Ao oferecer o que existe 
de mais moderno na pre-
venção e manutenção de 
pneus, a empresa garante 

Não é só na prestação de 
serviços que a Aliberti Pneus 
procura inovar: estar nas mí-
dias sociais, utilizando sem-
pre o Facebook e Instagram 
como principais meios de 
divulgação da empresa, exige 
o mesmo empenho. 

Aliberti Pneus comemora 35 anos de 
atuação e vários serviços exclusivos  

Sempre atenta à qua-
lidade e à segurança 
dos veículos de seus 

clientes, a Aliberti Pneus 
comemora esta semana 35 
anos de atuação em Indaia-
tuba. 

Durante todo esse tem-
po, a empresa primou pela 
excelência na manutenção 
preventiva e corretiva de 
caminhões, ônibus e vans. 

A Aliberti é capacitada 
na execução de serviços 
que cuidam de pneus, sus-
pensão, freio, troca de óleo, 
elétrica e instalação e manu-
tenção de acessórios.

Entre os seus valores 
estão: atuar com atitude, 
liberdade, integridade, bon-
dade, ética, respeito, trans-
parência e inovação. 

A empresa vem se des-
tacando a cada dia no ramo 
e se tornando referência na 
manutenção dos veículos de 
linha pesada. 

De acordo com seus 
proprietários, a empresa 
sempre oferece o que há de 
mais novo e inovador no 
mercado. 

Sua missão é proporcio-
nar aos clientes a melhor 
direção, com qualidade e 
segurança. 

História
Foi em julho de 1987 

que a Aliberti deu início 
aos seus trabalhos por meio 
de uma sociedade entre pai 
e filho, Mauro Aliberti e 
Wader Aliberti. 

No princípio, era apenas 
uma simples borracharia, 
localizada na Avenida Al-
mirante Tamandaré, em um 
terreno de 300 m2.

Com o tempo, surgiu a 
necessidade de ampliação 
por conta do crescimento 
da cidade e dos clientes. A 
borracharia foi então trans-
ferida para uma área maior 
de 1.000 m2 na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, já 
no início dos anos 90.

Desenvolvimento
Naquele local, foi onde 

a empresa foi conquistando 
ainda mais o seu espaço e se 
especializando na manuten-
ção dos pneus de caminhões 
e ônibus.

A Aliberti foi a primeira 
a implantar o sistema de 
vulcanização de pneus de 
todas as medidas e modelos. 
Atende carros e caminhões, 
seja agrícola ou terraplana-
gem.

Através dessa tecnologia 
foi possível proporcionar 
aos clientes grande econo-
mia, pois até então, quando 

Empresa foi a primeira a implantar vulcani-
zação e a primeira a contar com Truck Center 
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO
Endereço: Rua Valdir 
Roberto de Camargo, 

679 e 705 - Distrito 
Industrial Recreio 

Campestre Joia
Horário de 

funcionamento: 
segunda a sexta, das 
7h30 às 18h. Sábado, 

das 7h às 12h
Contato: 

(19) 3875-6508
Site: www.aliber-
tipneus.com.br

os pneus sofriam algum cor-
te ou bolhas laterais eram 
descartados.

“Até hoje somos a úni-
ca empresa referência no 
sistema de vulcanização 
de pneus com câmara e 
sem câmara, trazendo, com 
esse sistema de conserto e 
recuperação de pneus, um 
bem para o meio ambiente, 
pois prolonga a vida útil 
dos pneus.”, comenta o 
proprietário Wader Aliberti, 
de 56 anos.

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

O empresário Wader Aliberti: satisfação pelas conquistas alcançadas

DIVULGAÇÃO

mento de caminhões, carretas 
e bitrens, e começou também 
a execução do serviço de sus-
pensão dianteira e traseira, 
freio e acessórios.

“Hoje a Aliberti Pneus 
se tornou o maior centro 
de serviço especializado 
na manutenção preventiva 
e corretiva de caminhões, 
ônibus e vans. Uma empresa 

Em 2003, mais um salto no desenvolvimento da empresa que impulsionou o desenvolvimento 
se mudou para uma área de 
3.000 m2, onde consolidou 
o primeiro Truck Center de 
Indaiatuba, na Avenida Fran-
cisco de Paula Leite, na zona 
sul da cidade. 

Com esse novo conceito, 
outros tipos de serviços co-
meçaram a ser oferecidos, 
além de uma melhor tecno-
logia no sistema de alinha-

com esse serviço uma maior 
quilometragem e um desgaste 
mais uniforme, aumentando 
em muito a vida útil, o que 
resultará em uma redução 
significativa nos custos, pos-
tergando assim a aquisição de 
um novo conjunto de pneus.

No segmento de transporte 
de carga e passageiros, o pneu 
é o segundo mais caro. (RL)

Porém o proprietário Wa-
der Aliberti se diz tranquilo 
com essa área, pois a parceria 
com o Grupo Mais Expres-
são, tem sido bastante eficaz 
no que tange a resultados.

“É importante essa parce-
ria. Gosto muito”. (RL)

completa, com profissionais 
experientes e capacitados, 
atuando na manutenção de 
pneus, suspensão, freio, troca 
de óleo, elétrica e acessórios, 
ou seja, vários tipos de ser-
viços em um mesmo local. 
Com isso, ofereço aos meus 
clientes economia de tempo 
na manutenção de seus veí-
culos, pois são vários tipos 

de serviços num mesmo 
local”, complementou o 
proprietário.

Devido ao seu constan-
te crescimento, em 2013 
a Aliberti Pneus mudou 
definitivamente para o 
Distrito Industrial próximo 
à rodovia, mas perto dos 
seus clientes, onde perma-
nece até hoje. (RL).
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Convocação vai continuar a ser enviada por e-mail e 
sistema direcionará para a região mais próxima

Prefeitura descentraliza vacinação contra a 
Covid-19 para 4 pontos e amplia o alcance

A Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba des-
centralizou a apli-

cação da vacina contra a 
Covid-19, que era feita no 
Centro Esportivo do Traba-
lhador, e desde esta segun-
da-feira (25) a pasta passa 
a oferecer quatros pontos 
diferentes de aplicação. Com 
essa mudança, a aplicação só 
ocorrerá em pedestres, mas 
será ampliada.

Os locais de vacinação 
contra a Covid-19 são a 
Praça Dr. Scyllas Leite Sam-
paio (em frente à UBS 9, 
na Vila Todos os Santos); 
Praça Dom Pedro (Centro); 
Praça Vital Barnabé s/nº (em 
frente à UBS da Cecap); e 
rua Zephiro Puccineli (atrás 
da UPA e em frente ao CEO 
da Morada do Sol ou antiga 
Subprefeitura).

O atendimento à popula-
ção acontece de segunda a 
sexta-feira, das 13h às 18h, 

Liberada imunização de crianças
As crianças de 3 e 4 anos 

que residem em Indaiatuba 
já podem receber a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19. Para isso, é necessário 
que um responsável realize 
o cadastro no Minha Vacina 
através do link https://vaci-
nacao.indaiatuba.sp.gov.br/
login   

Para as crianças que já 
tiverem seus cadastros efe-
tuados em decorrência à 
vacinação contra a gripe, os 
pais devem acessar o Minha 
Vacina e assinalar o quadro: 

Covid-19. 
Este cadastro é necessário 

para que as crianças sejam 
convocadas para a imuniza-
ção, assim que as remessas de 
vacinas forem enviadas para 
o município. Porém, ainda 
não há previsão para este 
início em Indaiatuba.

A vacinação na faixa etá-
ria foi autorizada pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) na sema-
na passada e o imunizante 
utilizado neste grupo será a 
CoronaVac. (DK).

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

e aos sábados, das 9h às 12h.
A convocação continua-

rá a ser enviada por e-mail 
e o sistema da Prefeitura 
direcionará para a região 
mais próxima do endereço 
cadastrado. Porém, a pasta 
informa que qualquer pessoa 
pode receber a vacina da 
Covid-19 em um dos quatro 
pontos.

Vacinas aplicadas
Com a abertura de novos 

pontos de vacinação contra 
a Covid-19, a Secretaria de 
Saúde encerrou as aplica-
ções que eram feitas, até 
então, no Centro Esportivo.

De acordo com a pasta, 
há exatos um ano, cinco me-
ses e 10 dias foram aplicadas 
651.741 doses de vacina, 
sendo 206.763 (1ª dose), 
205.840 (2ª dose), 173.667 
(3ª dose), 58.442 (4ª dose) 
e 15 (5ª dose). Outras 7.014 
pessoas tomaram a vacina de 
dose única.

“Vacinamos a primeira 
pessoa na cidade em 21 

de janeiro de 2021 lá no 
Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo) e pouco 
mais de 15 dias depois já 
tínhamos transformado o 
Centro Esportivo em um 
polo de vacinação equi-
pado com tecnologia para 
imunizar quatro, cinco, seis 
mil pessoas por dia. Isso só 
foi possível porque nossos 
profissionais de saúde se em-
penharam muito, dia e noite, 
sob o risco de uma doença 
totalmente desconhecida. Se 
hoje estamos com números 
mais baixos em relação à 
Covid, muito devemos aos 
profissionais de saúde de In-
daiatuba”, disse o prefeito de 
Indaiatuba, Nilson Gaspar.

Treinamentos
Os profissionais de saú-

de de Indaiatuba também 
passaram por treinamentos 
especializados para enfren-
tar o combate à Covid com 
mais segurança para evitar 
as contaminações durante o 
trabalho.

Prefeitura pretende atingir mais pessoas ao mes-
mo tempo com a descentralização da vacinação
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Região já registra 12 casos da varíola 
dos macacos e situação é preocupante 

Casos da Varíola dos 
Macacos não param 
de surgir e já são 12 

casos nas cidades da Região 
Metropolitana de Campinas 
(RMC) com presença confir-
mada da doença.

Em Indaiatuba há con-
firmação de dois casos, em 
Campinas são 7, Americana 
1, Vinhedo 1 e em Paulínia 
1 caso da doença. O Estado 
de São Paulo é o que mais 
registra casos de monkeypox 
(em inglês) em todo o país: 
hoje são 595, de acordo com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde. Com 813 diagnós-
ticos positivos, o Brasil é o 

Organização Mundial da Saúde de-
clarou a doença como emergência in-
ternacional no sábado

sétimo país no mundo com 
mais casos.

Com esses números, a 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) fez um alerta, 
nesta terça-feira (26), sobre 
a situação da Varíola dos 
Macacos no Brasil. Segun-
do a líder técnica da OMS 
para o controle da doença, 
Rosamund Lewis, a situação 
do país é preocupante. “É 
importante que as autorida-
des também tomem conhe-
cimento da emergência de 
saúde pública de interesse 
internacional e das recomen-
dações temporárias e tomem 
as medidas adequadas”, 
afirmou.

Ainda segundo ela, uma 
das principais ações de com-
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bate é a vacina que garante 
proteção de 80% contra o 
vírus. O imunizante está sen-
do fabricado na Dinamarca.

O governo do Estado já 
informou que pretende com-
prar doses ou até produzi-las 
no Instituto Butantan. O Mi-
nistério da Saúde também ar-
ticula a aquisição da vacina 

contra a doença e disse que 
as negociações estão sendo 
feitas de forma global com 
o fabricante para ampliar o 
acesso ao imunizante para os 
países onde há casos confir-
mados da doença.

Por meio de nota, a pasta 
ressaltou que a vacinação 
em massa não é preconizada 

pela OMS em países não en-
dêmicos para a enfermidade, 
como é o caso do Brasil. A 
recomendação, até o mo-
mento, é que sejam imuni-
zadas pessoas que tiveram 
contato com casos suspeitos 
e profissionais de saúde com 
alto risco ocupacional diante 
da exposição ao vírus.

Rosamund Lewis, líder técnica da 
OMS para varíola dos macacos

OMS declara emergência de saúdeEntenda a doença, os sintomas e as formas de transmissão
A OMS declarou no úl-

timo sábado (23) que varí-
ola dos macacos configura 
emergência de saúde pública 
de interesse internacional. O 
anúncio foi feito pelo dire-
tor-geral da entidade Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

“Temos um surto que se 
espalhou rápido pelo mundo, 
através de novas formas de 
transmissão, sobre as quais 
entendemos muito pouco, e 
que se encaixa nos critérios 

A varíola causada pelo 
vírus hMPXV (Human 
Monkeypox Virus, na si-
gla em inglês) provoca um 
quadro mais brando que a 
varíola conhecida como 
smallpox, que foi erradi-
cada no Brasil na década 
de 1980. 

A varíola doas macacos 
é uma doença viral rara 
transmitida pelo contato 
próximo com uma pessoa 

do Regulamento Sanitário 
Internacional. Por essas 
razões, decidi que a epide-
mia de varíola dos macacos 
representa uma emergência 
de saúde pública de preocu-
pação internacional”, disse 
Tedros.

Na prática, a decisão 
pode levar a um maior in-
vestimento no tratamento da 
doença e ao avanço na luta 
por vacinas, que estão em 
falta. (DK).

infectada e com lesões de 
pele. O contato pode ser por 
abraço, beijo, massagens ou 
relações sexuais. A doença 
também é transmitida por 
secreções respiratórias e 
pelo contato com objetos, 
tecidos (roupas, roupas de 
cama ou toalhas) e superfí-
cies utilizadas pelo doente.

Não há tratamento es-
pecífico, mas os quadros 
clínicos costumam ser leves, 

sendo necessários o cui-
dado e a observação das 
lesões. 

Os primeiros sintomas 
podem ser febre, dor de 
cabeça, dores musculares 
e nas costas, linfonodos 
inchados, calafrios ou can-
saço. De um a três dias 
após o início dos sintomas, 
as pessoas desenvolvem 
lesões de pele, geralmente 
na boca, nos pés, no peito, 
no rosto ou em regiões 
genitais.

Para prevenção, deve-
-se evitar o contato próxi-
mo com a pessoa doente 
até que todas as feridas 
tenham cicatrizado, assim 
como com qualquer mate-
rial que tenha sido usado 
pelo infectado. Também 
é importante higienizar 
as mãos, lavando-as com 
água e sabão ou utilizando 
álcool gel. (DK).

Macacos não são transmissores
A Comissão Pró-Pri-

matas Paulistas afirma que 
apesar de o vírus receber a 
nomenclatura Varíola dos 
Macacos, os macacos não 
têm a participação dos pri-
matas na transmissão para 
as pessoas. Todos os casos 
identificados até o momento 
pelas agências de saúde no 
mundo foram atribuídos à 

contaminação por transmis-
são entre humanos. 

De acordo com a Comis-
são, o alerta é importante 
para que a população tenha 
consciência de que a espé-
cie não é responsável pela 
existência do vírus e nem 
por sua transmissão e não 
deve sofrer retaliação, como 
agressões e mortes. (DK)

As erupções na pele, 
um dos sintomas mais 
evidentes registrados 
pela varíola dos macacos 
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X5 Motors fará a sua 1ª participação 
Loja especializada em carros, que  
está há mais de 40 anos no merca-
do, estará em um grupo seleto

A17

do Frutos de Indaiá neste 
ano, pois considera que sua 
empresa poderá agregar 
valor ao evento e retribuir 
o carinho que recebeu. Ele 
acredita ainda que a presen-
ça da X5 Motors no evento 
é importante, já que estarão 
próximos de um grupo seleto 
e vitorioso.

Roberto começou a tra-
balhar diretamente no setor 
de venda de carros em 2003, 
depois de voltar do exterior. 
Lá, se dedicou a cursos de 
gestão das áreas de logística 
e departamento pessoal.

Atualmente, considera 
que a X5 Motors tem uma 
equipe bastante qualificada, 
apaixonada por carros e fo-
cada em ajudar os clientes a 
realizar o sonho de comprar 
um automóvel. Todo o tra-
balho é voltado para atender 
melhor o cliente em cada 
oportunidade

“Posso dizer que temos 
aqui uma família muito dedi-
cada e apaixonada pela arte 
de comprar e vender carros”, 
afirma o empresário.

BÁRBARA GARCIA
radacao@maisexpressao.com.br 

DIVULGAÇÃO

A X5 Motors é uma 
loja de automóveis 
que já tem 40 anos 

de mercado. Idealizada por 
Alfredo Bosshardt nos anos 
70, a empresa tem filial em 
Indaiatuba desde 2020.

Neste ano, a X5 estará no 
evento Frutos de Indaiá, que 
ocorre no próximo dia 15 de 
outubro. Esta será a primeira 
participação da empresa na 
premiação.

Segundo o proprietário, 
administrador e filho do 
fundador, Roberto Vasquez 
Bosshardt, a escolha da cida-
de de Indaiatuba para montar 
a filial se deu pelo potencial 
de crescimento da cidade, lo-
calização estratégica e apoio 
do sócio Cláudio Becker, 
que residia na cidade havia 
dez anos. 

“Estamos muito felizes 
com a receptividade e aco-
lhimento de todos aqui”, 
conta Roberto.

Ele escolheu participar 

Fachada da loja da X5 Motors em Indaiatuba, 
especializada em compra e venda de carros 

Evento premia melhores empresas e profissionais
O evento Frutos de In-

daiá premia anualmente 
um grupo de empresas e 
profissionais autônomos da 
cidade, a fim de valorizar 
os produtos e serviços ofe-
recidos para a comunidade 
local, bem como ajudar na 

divulgação destes empreen-
dimentos e carreiras. 

Além das empresas, mé-
dicos, advogados, jornalis-
tas e demais profissionais 
são lembrados e condeco-
rados com o já tradicional 
Troféu, desenvolvido pela 

artista plástica Ana Maria 
Vaz, a Memê. 

O símbolo do prêmio 
remete a uma folha de pal-
meira, que em Tupi Guarani 
significa “Indaiá” e que 
simboliza a cidade de In-
daiatuba. (BG).
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A vigésima edição 
d o  c a m p e o n a t o 
Atletas de Cristo 

de FutSal chegou ao fim, 
consagrando a Igreja Bola 
de Neve como campeã da 
série Ouro contra Comuni-
dade Evangélica Kayrós, e 
a Atos 4, como vencedora 
da série Prata contra o 
Grupo de Jovens JCC. 
Os jogos aconteceram no 
último domingo (24), a 
partir das 12h, no Comple-
xo Morada do Sol, sendo 
necessária a doação de um 
litro de leite na entrada.

Os jogos, que têm como 
objetivo promover o en-
tretenimento, integração 
e confraternização en-
tre as igrejas da cidade, 
bem como a evangelização 
através do esporte, tiveram 
o placar de Bola de Neve 
(8) X (2) Kayrós, e Atos 
4 (10) X (1) Grupo de Jo-
vens JCC. Os confrontos 
contaram com a presença 
de suas torcidas, além das 

autoridades, como o líder 
dos Atletas de Cristo de 
Indaiatuba, pastor cape-
lão Gerson Luís Vieira; o 
presidente e o vice-presi-
dente da Aifa (Associação 
Indaiatubana de Futebol 
Amador),  Marcos José 
Dias Opaco e João de Sou-
za Neto Januba, respec-
tivamente; e o secretário 
municipal de Esportes, 
Marcos Antônio de Mora-

Equipe venceu a Comunidade Kayrós e o time da Atos 4 derrotou o Grupo de Jovens JCC nas finais
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

es, o Marquinhos. 
O evento conseguiu ar-

recadar 150 litros de leite, 
que foram destinados para 
entidades da cidade que 
estão ligadas ao campeo-
nato, como Projeto Atos 4, 
Igreja Batista Jd. Morada 
do Sol, Hangar 7 e Bola 
de Neve, que receberão as 
doações e, com a ajuda da 
assistência social dessas 
igrejas, os litros de leite 

Bola de Neve é campeã da 20ª edição 
da Copa de Futsal dos Atletas de Cristo

ARQUIVO PESSOAL

serão distribuídos para 
entidades da cidade e fa-
mílias carentes.

O professor e mem-
bro da comissão técnica 
Leonardo Reche Gomes 
conta que os jogos foram 
equilibrados nos primeiros 
tempos, mas no segundo 
tempo, tanto a Atos 4 na 
final da série Prata, como 
a Bola de Neve na final 
da série Ouro, acabaram 

se sobressaindo dentro de 
quadra.

“Esse final de campe-
onato foi maravilhoso! 
Recebemos muitos elogios 
de todos os presentes, tor-
cedores, patrocinadores, 
representantes da Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e autoridades”, comenta 
Leonardo.

Além da entrega de 
troféus e medalhas para 
os campeões da edição, o 
artilheiro Alison Donizete, 
da Igreja Bola de Neve, 
campeã da série Prata, re-
cebeu a premiação por ter 
feito 15 gols no campeona-
to. Já o artilheiro da série 
Prata, foi o Danilo dos 
Santos, da equipe Atos 4, 
com 17 gols. O time Atos 4 
também recebeu o título de 
equipe “Fair Play”, a mais 
disciplinada do campeona-
to, com apenas 5 cartões 
amarelos durante toda sua 
trajetória na competição.

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

Na esquerda, com uniforme cinza, a Igreja Bola de Neve; 
na direita, com uniforme preto, a equipe Kayrós
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Primavera escolhe o seu futuro no dia 11

Em meio aos jogos da 
Copa Paulista, o Pri-
mavera passa por uma 

votação que irá definir o futu-
ro do clube para os próximos 
anos. O Fantasma agora irá 
votar a criação da sua socie-
dade anônima do futebol, a 
SAF. Segundo informações 
do clube, a proposta é que o 
grupo gestor atual permaneça 
por mais 10 anos. A parceria 
funciona desde 2019 e dela 
fazem parte o empresário 
Nenê Zini e o ex-jogador 
Deco.

A votação está marcada 
para o dia 11/08 e será cons-
tituída por uma assembleia, 
onde votam todos os sócios 
do clube. Se aprovada, os 
dois empresários ficarão 
responsáveis pela gestão do 

Sócios discutem se aceitam ou não a 
implantação da sociedade anônima no 
futebol, o que deve reduzir tributos
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

departamento de futebol do 
clube, o que já acontece na 
prática, uma vez que são os 
dois investidores que bancam 
o salário dos jogadores e a da 
comissão técnica do clube. 
A principal mudança com a 
introdução da SAF se dá na 
parte de tributação, sendo 
mais vantajoso do que as 
outras formas de sociedade.

Se na prática de gestão a 
aprovação não geraria uma 
mudança tão brusca, é na par-
te política que a SAF esbarra. 
Assim como em diversos 
outros clubes, a aprovação 
desse tipo de sociedade mui-
tas vezes conflita com forma  
mais personalista de gestão.

O presidente do conselho 
do clube, José Luiz Brito, 
apontou algumas questões 
do contrato. Segundo ele, 
uma das cláusulas garante 
a permanência do clube em 
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Indaiatuba, uma vez que os 
ativos do estádio continuam 
sob o domínio do clube e 
não dos empresários. Ele 
também disse ser “totalmente 
favorável” à SAF e afirmou 
não haver uma alternativa 
diferente. “Todas as vezes 
que nós tentamos conduzir 
na base do esforço, a única 
coisa que conseguimos foi 
um rebaixamento. Com par-
cerias tivemos acesso. Só na 
paixão o futebol profissional 
não existe mais”. 

Durante conversas infor-
mais com algumas pessoas 
que vivenciam o clube foi 
possível também perceber 
um tom de preocupação 
com a votação e o futuro do 
Fantasma, uma vez que a re-
jeição da proposta pode selar 
o fim da parceria existente 
hoje entre os empresários e 
o Primavera. 

A Terror Fantasma, torci-
da organizada do Primavera, 
lançou um comunicado em 
relação ao processo de vo-
tação da SAF (Sociedade 
Anônima do Futebol). Na 
nota, a organizada informa 
confiar  no grupo de inves-
tidores atuais e defendeu a 
aprovação da sociedade. 

“A nossa posição é que, 
para termos um clube mo-
derno e de primeira divisão, 
precisamos desse tipo de 
ajuda e ação. As glórias e 
conquistas que tivemos nos 
últimos 4 anos foram fruto 
de muito trabalho e tempo 
de várias pessoas e profis-
sionais focados na área de 
futebol. E nosso glorioso 
Fantasma nunca teve esse 
tipo de trabalho a longo pra-

O Primavera entra em 
campo amanhã (30), às 15h, 
de olho em uma vitória para 
continuar a sua busca por 
uma vaga nas quartas de final 
da Copa Paulista. Ainda sem 
vencer em casa na compe-
tição, o time encara o jogo 
contra o XV de Piracicaba 
como crucial para os planos 
de classificação. 

Com dois jogos disputa-
dos no Gigante da Vila, até 
aqui o Fantasma perdeu o pri-
meiro para o Desportivo Bra-
sil (3x1) e empatou o segun-
do, na ocasião contra o São 
Bento (0x0). A falta de uma 
vitória em casa contrasta com 
o alto desempenho da equipe 
de Wilson Júnior no Ítalo Má-
rio Limongi pela A-2, quando 
o clube conseguiu 4 vitórias 
seguidas em seus domínios 
e saiu de uma condição de 
briga pelo rebaixamento para 
a classificação. É importante, 
no entanto, frisar que o time 

zo. Sempre quando chegava 
um investidor, em algumas 
vezes até se conquistava 
o acesso, porém, depois 
jogava o clube às traças e 
ocorria o retrocesso. Não 
perderemos a nossa essên-
cia, pois o Primavera é um 
clube quase centenário que 
nunca debutou uma primeira 
divisão paulista e a cidade de 
Indaiatuba precisa disso”. 

Ao final da nota, a Terror 
também mandou um recado 
aos conselheiros do clube: 
“Não vamos ser egoístas 
ao ponto de perdemos um 
patrocínio e um investidor. 
Futebol é um jogo de valo-
res. Agradecemos o trabalho 
feito até hoje, mas precisa-
mos de renovação e não de 
briga política”. (LM) 

manteve a base, mas perdeu 
alguns jogadores que eram 
titulares durante o processo 
de transição dos jogos. 

Apesar de terminarem 
ainda sem uma vitória, as 
duas partidas em casa foram 
completamente diferentes, 
principalmente se se julgar o 
desempenho em campo. Na 
estreia, contra do Desportivo, 
o clube sofreu na defesa e 
teve uma atuação bem abaixo 
do esperado. Os dois gols 
tomados ainda na metade do 
primeiro também complica-
ram a situação do clube na 
partida, que até tentou forçar 
algo na segunda etapa, porém 
sem sucesso.  

O jogo contra o São 
Bento, ao contrário, mos-
trou uma evolução do time, 
tanto na parte física quanto 
na parte tática. Com maior 
versatilidade, rapidez e va-
riedade nas jogadas de ata-
que. (LM)

Organizada do clube se declara favorável 

Time ainda busca vaga nas quartas

Memórias do E.C. Primavera

O empresário Nenê Zini (à esq.) e o ex-jogador Deco, que querem a criação de uma SAF para o Primavera

Essa é uma das for-
mações do time do EC 
Primavera de 1957, na 
disputa do Campeonato 
Amador de Indaiatuba.  
Essa foto foi tirada no 
jogo contra o XV local, 
com vitória do Primavera 
por 2x0.
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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.

HORÓSCOPO

De 29 a 04 de Agosto 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.

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

De volta aos anos 80/90
e com muito rock’n roll

O Indaiatuba Clube vai 
realizar neste sábado 
(30) um evento simi-

lar aos que organizava na sua 
antiga sede, no piso superior, 
conhecido como “Piso 2”. 
No mês de aniversário do 
clube, a diretoria decidiu 
relembrar um evento musi-
cal que acontecia nos anos 
80/90, onde bandas da ci-

No mês do aniversário, Indaiatuba Clube retoma o evento do 
Piso 2 com animação da banda Classic e de Beto Tempesta 

dade se apresentavam. Para 
isso, convidou a Banda Clas-
sic N’ Rock e Beto Tempesta 
& Banda para animar essa 
festa com muito rock’n roll. 
O evento terá início às 20h30 
e ocorrerá no Espaço Órion. 

O clube também quer 
aproveitar a ocasião para 
comemorar os aniversarian-
tes do mês de julho. Para 
isso, lançou convite para que 
venham comemorar nesta 
data e tragam 20 pessoas, 

ganhando, assim, um bolo 
de aniversário para celebrar 
com seus amigos. É necessá-
rio fazer reserva antecipada 
para garantir a organização 
e preparação. 

Os ingressos estão à ven-
da por R$ 30,00 (associados 
têm direito a free e basta 
retirar convite na secretaria 
administrativa para poder 
participar). Na portaria, no 
dia do evento, o ingresso 
será vendido a R$ 35,00.

Clube foi um dos vencedores no Passo de Arte 2022
Com o terceiro lugar na 

categoria Danças Urbanas, o 
Indaiatuba Clube foi destaque 
no Festival Passo de Arte 
2022, realizado no dia 8 deste 
mês, no Ciaei. 

Graças ao empenho de 
alunos, pais, professores e 
diretoria do clube, apesar de 
o Indaiatuba Clube ser um 
clube de campo, o espírito 
competitivo da diretoria e do 
Prof. Flávio Silva, juntamente 
com sua turma de alunos de 
Hip Hop, fez com que a turma 
se inscrevesse para participar 
do evento, concorrendo com 
escolas de dança renomadas 
de todo o Brasil. 

“Foi tudo que eu sempre 
quis, pois adoro desafios. De-
pois de 20 anos de trabalho na 
área, receber essa oportunida-
de do clube foi muito impor-
tante pra mim. E o clube apoia 
e incentiva a participação em 
competições”, desabafou o 
professor.

Como começou
A ideia surgiu em 2018, 

quando o Hip Hop ainda não 
era um estilo de dança muito 
conhecido dentro do clube e 
ainda assim todos abraçaram 
a ideia. Mas os desafios não 
foram só vencer a competi-
ção. Após meses de ensaio e 
muito suor, veio a pandemia, 

Danças Urbanas tivesse um 
gostinho de primeiro lugar. 
“É incrível, não tenho palavras 
pra descrever”, emociona-se 
o professor, ao falar de toda a 
trajetória até a vitória.

Cultura e arte 
A ideia de participar da 

competição também tinha o 
objetivo de mostrar um novo 
mundo a esses jovens. “Que-
ria abrir esse novo espaço 
para eles de ir para o teatro, 
conhecer pessoas e dialogar 
com outras linguagens de 
dança”, conta Flávio. Tudo 
isso vai ao encontro dos ob-
jetivos do Indaiatuba Clube, 
que incentiva a participação 
em campeonatos e conta com 
diversas modalidades.

causando uma interrupção de 
dois anos nos ensaios.

Após o retorno, os alunos 
se sentiram estimulados a re-
tomar a ideia e prosseguir na 
competição. Chegar até aqui 
exigiu que os pais também 
participassem, trazendo os 
alunos aos ensaios e apoiando 
a iniciativa do clube. “Foi o 
apoio e entrega dos alunos, 
pais e diretoria, apostando 
em algo que nem sabiam o 
que aconteceria, que me deu 
forças pra prosseguir e chegar 
a esse resultado”, conta.

O fato de o clube não ter 
a expertise de uma escola 
de danças, associado ao fato 
de que a competição acon-
tecia em nível nacional, fez 
com que o terceiro lugar em 

A equipe de hip hop comandada pelo professor Flávio Silva, 
que comemorou o destaque no festival Passo de Arte
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“O Homem que Dançou com a Batata”
Data: 30 de julho Horário: 16 horas

Local: Centro Cultural Hermenegildo Pinto (Piano)
Endereço: Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé, 5.924 - 

Jardim Morada do Sol Duração: 45 minutos
Realização: Cia Mônoda e Artêmis Produções

Informações: (19) 3936-2584

Oficina “Brincando de Sombra e Descobrindo 
o Mundo” Data: 31 de julho Horário: 9h às 

12h
Local: Casarão Cultural Pau Preto

Endereço: Rua Pedro Gonçalves, 477, Centro
Inscrições: https://forms.gle/7RJA236xE46a-

1dzi6

SERVIÇO SERVIÇO

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

Centro Cultural mostra 
o realismo fantástico
Peça fala do homem que conversava com plantas e faz 
uma viagem através das sombras com muita dança

“O Homem que Dançou com 
a Batata” apresenta o público 
a Pedro, um jovem curioso 
que toma conhecimento da 
história do homem que dan-
çou com a batata. 

O povo Krahô chama esse 
homem de hôxwa. A peça 
conta, com pitadas de realis-
mo fantástico e com referên-
cias do naturalismo krahô, 
como conhecemos o homem 
que conheceu o homem que 
dançou com a batata.

Neste contexto, a drama-
turgia se torna um convite a 
uma viagem feita através das 
sombras por deslocamentos 
causados pela transmissão de 
conhecimentos desenvolvida 
por narrativas e danças entre 
humanos, plantas e formas 
animadas.

Grupo oferece oficina de sombras para crianças
No domingo (31), a Cia. 

de Teatro Mônoda promo-
ve a oficina “Brincando 
de Sombra e Descobrindo 
o Mundo”, voltada para 
crianças de 8 a 12 anos. Os 
participantes irão descobrir 
como funciona o teatro de 

sombras na prática, em ati-
vidade que acontece das 9h 
às 12h, no Casarão Cultural 
Pau Preto. As inscrições 
acontecem de forma online 
(confira o link abaixo).

Os ingressos são gratui-
tos e estiveram disponíveis 

O “Homem que Dançou 
com a Batata” foi contem-
plado em 2021 por edital do 
Programa de Ação Cultural 
(ProAC) da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do governo do Estado de São 
Paulo. Parte da verba arreca-
dada com as atividades dessa 
produção vai ser revertida 
para a aldeia Pedra branca, 
em parceria com a Associação 
Cultural Kajré.

“O Homem que Dançou 
com a Batata” é produzido 
por Ana Garbuio e Ártemis 
Produções, tem direção de Ta-
tiane Souza, música de Fillipe 
Mil, cenário de Caio Marinho 
e design de Oru Florydo. O 
elenco é formado pelos atores 
por José Olegário e Maurício 
Caetano.

Espetáculo de estreia da 
Cia. de Teatro Môno-
da, “O Homem que 

Dançou com a Batata” é a 
atração do Centro Cultural 
Hermenegildo Pinto, conheci-
do como Piano, neste sábado 
(30), a partir das 16h. A peça 
traz para a cena o realismo 
fantástico de um mundo onde 
humanos e plantas falavam a 
mesma língua e conta a histó-
ria de um homem que dançou 
com uma batata.

Criada a partir de pesquisa 
em antropologia feita sobre a 
presença de práticas humorís-
ticas no cotidiano e no ritual 
da aldeia krahô Pedra Branca, 
a peça de teatro de sombras 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM NOSSO 
PORTAL WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

DC LIGA DOS SUPERPETS
Lançamento - Animação / Aventura / Comédia - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Domingo (31): 13h40 / 15h05 [TC] / 17h00 / 19h30
Segunda (1º), Terça (2) e Quarta (3): 15h05 [TC] / 17h00 / 19h30
Polo Shopping
Quinta (28) a Domingo (31): 14h05 / 16h00 / 18h00 / 20h30
Segunda (1º), Terça (2) e Quarta (3): 16h00 / 18h00 / 20h30
..............................................................................................................................................
CRIMES OF THE FUTURE
Sessão Cult* - Drama / Ficção / Terror - Classificação 18 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Terça (2): 19h40 [TC] - *Para Sessão Cult, ingresso único R$ 12,00 para todos!
..............................................................................................................................................
O TELEFONE PRETO
2ª semana - Suspense - Classificação 16 anos - 103 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (28) a Quarta (3): 19h30
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (28) a Quarta (3): 16h45* / 21h50 *a sessão das 16h45, na segunda, dia 1º, na terça, 
dia 2, e na quarta, dia 3, será exibida na sala [VIP]
..............................................................................................................................................
PLUFT: O FANTASMINHA
2ª semana - Aventura / Comédia - Classificação Livre - 88 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (28) a Domingo (31): 13h45
Segunda (1º), Terça (2) e Quarta (3): 17h30
............................................................................................................................................
E L V I S
3ª semana - Drama Biográfico - Classificação 14 anos - 159 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Quarta (3): 20h15 [TC]
Polo Shopping Quinta (28) a Domingo (31): 15h30 [VIP] / 19h00 [VIP] Segunda (1º), Terça 
(2) e Quarta (3): somente 19h00 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Domingo (31): 14h40 [TC]
Segunda (1º), Terça (2) e Quarta (3): 15h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (28) a Quarta (3): 19h55
..............................................................................................................................................
THOR: AMOR E TROVÃO
4ª semana - Aventura / Ficção - Classificação 12 anos - 119 minutos
ATENÇÃO ESPECIAL AOS HORÁRIOS DESTE FILME NESTA SEMANA
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Sábado (30), na Segunda (1º) e na Quarta (3): 21h20 [TC] * **
*na quinta, dia 28, será exibida na sala convencional
** excepcionalmente no domingo, dia 31, e na terça, dia 2, não haverá exibição desta versão
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28) a Quarta (3): 17h35 [TC]
Polo Shopping
Quinta (28) a Domingo (31): 14h30 / 18h30 / 21h15
Segunda (1º), Terça (2) e na Quarta (3): 15h30 / 18h30 / 21h15
...........................................................................................................................................
MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU
5ª semana - Animação / Comédia - Classificação livre - 87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (28): 14h15 / 16h05
Sexta (29) a Domingo (31): 14h15 / 16h05 / 18h15
Segunda (1º), Terça (2) e na Quarta (3): somente 18h15
Polo Shopping
Quinta (28) a Domingo (31): 15h00 / 17h20
Segunda (1º), Terça (2) e na Quarta (3): somente 15h00
..............................................................................................................................................
TOP GUN: MAVERICK
10ª semana - Aventura / Ação - Classificação 12 anos - 131 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (28) a Quarta (3): 20h40
*na quinta, dia 28, esta sessão será exibida na sala Comfort [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá **
Quinta (28) a Segunda (1º) e na Quarta (3): 18h35 [TC] ***
***na quinta, dia 28, será exibida na sala convencional
** excepcionalmente na terça, dia 2, não haverá exibição desta versão

desde segunda-feira (25) 
no Centro Cultural Her-
menegildo Pinto (Piano). 
No sábado (30), se ainda 
restarem ingressos, eles se-
rão distribuídos ao público 
uma hora antes do início do 
espetáculo. 

A peça do teatro de sombras “O Homem que Dançou com a Batata”
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Aluna Maria Clara do 6º Ano A da Unidade II com 
professor William.

Isabela Maternal II B Unidade I.

Sophie 1ª Etapa A com nosso coelho do zoo meta 
na Unidade II.

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!

Nossa nova parceira Elaine da Indacred, recebendo 
um Bolo da Madre do Jornal Mais Expressão, um mimo 
desejando boas-vindas.

A linda Brenda do tutor Antônio, no Banho e Tosa da 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Dr. Alexandre Antoniou, proprietário da Clínica Bicos 
& Focinhos, recebendo um Bolo da Madre, carinho do 
Jornal Mais Expressão pelo seu aniversário semana 
passada. Desejamos felicidades e que Deus o abençoe 
grandemente!

Bento da Insignes, nosso novo parceiro, recebendo um 
Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.

Essa semana o Pensionato Fênix proporcionou um 
passeio no Parque Ecológico. Foi uma tarde ensolarada 
muito agradável, com pastéis e sorvetes pra os hóspedes 
se deliciarem. Demais, parabéns!

Adelaide Decorações

Clinica Bicho Amigo

Pensionato Fênix

Colégio Meta



As meninas da equipe Multicoisas, Claudia , Leticia e Talita, sempre muito atenciosas com seus clientes esperam 
vocês sempre com novidades. A Multicoisas é a maior rede de varejo com atuação na área de utilidades e fica na 
Avenida Conceição,  2883, quase em frente da Padaria Suiça!
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O Grupo Travain sempre investindo em treinamentos, 
“1ª Turma do Programa de desenvolvimento de 
liderança do Grupo Travain”

O Andre da Casa do Pintor, recebeu um delicioso bolo 
da Doce Sabor Bolos  & Cia em comemoração do seu 
aniversário no último dia 27.Desejamos parabéns,  
felicidades e muito sucesso!!

Bia do Grupo Zarin, recebendo um delicioso bolo da Doce 
Sabor Bolos & Cia, um carinho do Mais Expressão,  para 
expressar nossa gratidão pela parceria e confiança em 
nosso trabalho!!

No último dia 24 o Vila Tramonti comemorou 14 anos, com 
uma deliciosa Festa Julina, com a presença de amigos, 
convidados e a imprensa, Valéria Pires e a proprietária 
Elisabete Perini receberam a todos com muito carinho. 
Desejamos parabéns e muito sucesso!

Esta semana levamos um bolo da Doce Sabor Bolos 
e Cia, para o Ovos Kato, nossos parceiros a tantos 
anos, muito obrigada Augusto pela confiança em nosso 
trabalho. Na foto Toane, Augusto Kato e Dona Kimio!!

Cliente novo chegando, a Vidraçaria Avalon, que recebeu 
um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia, seja muito 
bem vindo Rodrigo!
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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. 
CA229 – VILA AVAÍ – R$420 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavabo, banheiro 
social, piscina e garagem para 2 carros
                                                                                                    

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.
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 
hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha planejada, 
dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com churrasqueira, pia e 
balcão em granito. Possui edícula com banheiro, quintal e portão eletrônico. Aceita permuta com apartamento 
ou casa de menor valor. 
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 banheiros, 
cozinha, copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem para 2 carros. Possui 
sobrado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, banheiro, 
garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e sala de 
jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar condicionado, 
jardim de inverno e portão eletrônico. 
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 
2 carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira, 
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha 
planejada integrada com sala de estar, banheiro, lavanderia, escritório, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA347 – JD. ESPLANADA – R$1.890.000,00 - 3 suítes sendo 1 máster com closet, sala de estar 2 ambientes 
com pé direito alto, escritório, lavabo, cozinha, área gourmet com pia e churrasqueira, depósito, área de serviço, 
banheiro externo, piscina com cascata e garagem para 4 carros.
CA349 – JD. NOVA VENEZA - R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, banheiro 
e garagem para 2 carros. 

CA350 – JD. NOVA VENEZA – R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 
e garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem para 2 carros. 
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, 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. 
CA332 – VILA SUIÇA - R$1.180.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 3 suítes 1 com closet, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, dispensa, garagem para 4 carros. Possui piscina e churrasqueira.
CA333 – JARDIM DO VALE – R$480 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha com armários, lavanderia, 
garagem para 2 carros, churrasqueira e edícula.
CA334 – JARDIM VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Todos os cômodos com armários planejados.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar com pé 
direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina 
aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embutidos, 
lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som 
Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas 
com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, 
sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, 
churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de 
estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui 
piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, lavabo, 
varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada 
com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa 
térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet 
e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 8 carros sendo 4 
cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala 2 
ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia planejada, escri-
tório, 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$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO –  R$ 410 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. 
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 car-
ro até R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m² 
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                  
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor da 
venda sob consulta.      
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m². 
TE24 – MIRIM – R$5.980.000,00 - 46.000 m².                                                                
TE25 – JD. NOVA VENEZA – R$212 MIL – 150 m². 
TE26 – CONDIMINIO LONDON PARK – ITAICI – R$383 MIL – 300 m².                           
TE01 – CONDOMINIO HORIZONTOWN – R$532 MIL – 447 m².                                 
TE02 – VILA FURLAN – R$600 MIL – 600 m².                                                                                  
TE16 – JARDIM REGINA – R$851 MIL – 582 m².
TE29 – JD. MONTE CARLO – R$255 MIL – Terreno comercial com 150 m².                                                         
TE17 – JD. MONTE CARLO – R$ 245 MIL – 150 m². 
TE33 – VILA VERDE – R$255 MIL – 189,38 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, cozi-
nha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço artesiano. 
Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala de TV, 
sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui piscina e 
churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, cozinha 
planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e garagem. Possui piscina, 
churrasqueira e pomares. 
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

JD. BELA VISTA – R$1.800,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 4 carros 
e quintal. 
PQ. RESIDENCIAL INDAIÁ – R$1.300,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e 
garagem. 
VILA ANCHIETA – ELIAS FAUSTO – R$500,00 – 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 

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. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$900,00 – Área 60 m², mezanino e wc. 

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 6004 - Apartamento Jardim Tropical - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço - R$1.500,00 + IPTU

3 ref site 32596 - Casa Jardim dos Colibris - 3 dorm, sala, co-
zinha, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço - R$ 2.300 + IPTU 

7 Ref site 32633- Casa Parque São Lourenço- 3 dorm, 2 
banheiros, 1 suíte, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
490.000,00

8 ref site 32617 - Casa Jardim Piemonte - 3 dorm , 4 banheiros, 
1 suítes, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 1.430.000,00 

4 ref site 32590 - Apartamento Jardim Barcelona - 3 dorm, 
sala,2 banheiros, 1 suíte, coz, área de serviço e garagem R$ 
1.600 + Cond + IPTU

5 ref site 2389 - Apartamento Centro - 2 dorm, coz, banheiro, 
área de serviço e garagem - R$ 1.600,00 + Cond + IPTU

2 ref site 6505 - Casa Vila Pires da Cunha - 2 dorm , sala , coz 
, 1 suíte, 2 banheiros, garagem  R$ 1.700 + IPTU

10 ref site 32607 - Terreno Colinas de Indaiatuba - Lote de 
300,00 m² - R$ 350.000,00

11 ref site 32573 - Apartamento Centro- 1 dorm, coz, sala, ba-
nheiros, área de serviço e garagem - R$ 270.000,00

12 ref site 32587 - Apartamento Jardim Rossignatti - 3 dorm, 
coz, sala, banheiro, suíte área serviço e garagem - R$ 690.00,00

9 ref site 32588 - Terreno Colinas de Indaiatuba - Lote de 400 
m² residencial - R$ 470.000,00

1 ref site 32574- Casa Jardim Morada do Sol- 3 dorm , sala, coz, 
2 banheiros, área de serviço R$ 2.000,00 + IPTU
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CA10167 - CASA TÉRREA A VENDA CONDOMINIO 
MONTREAL RESIDENCE - INDAIATUBA/SP, AT.150 m² 
AC.105m² - 03 Dormitórios, sendo 02 suítes, todos plane-
jados, sendo 01 Planejado como escritório; Banho Social, 
Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha Integrada, com 
Planejados, possui Cooktop, Coifa e Forno Elétrico, Área 
de Luz com pergolado vazado, Lavanderia, Churrasqueira 
(vidro e inox), Casa  possui Ar Condicionado e Planejados 
em todos os cômodos, sendo  da sala e suítes o principal 
com  Ar Quente e Frio, Aquecedor Solar Instalado e em fun-
cionamento, Diferenciais Duchas Elétricas nas duas Suítes, 
Esquadrias em Alumínio, Porcelanatos em toda a casa, Filtro 
de Agua já Instalado, Cortinas Personalizadas, sendo as dos 
quartos com Blackout, e Double Vision na Cozinha e Escri-
tório. Iluminação em Led,  Pergolado na garagem e Área da 
churrasqueira,  Garagem coberta para 02 carros. Condomínio 
com Área de Lazer completa. R$ 780.000,00. CORRETORA 
JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA10283 - Excelente oportunidade mobiliada no Residen-
cial Dona Maria José - Casa térrea - AT.300m², AC. 176m² 
- 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar com sofás e 
mesa de centro, sala de jantar com pé direito de 4.5m, 
com mesa e 8 cadeiras, lavabo, cozinha com chopeira 
profissional, ilha em granito com 8 banquetas, área gour-
met com churrasqueira moderna, piscina com cascata, 
iluminação com led e aquecimento solar, área de serviço 
e garagem para 4 carros. Preparação para ar condiciona-
do nos quartos e nas salas, fechadura eletrônica. Imóvel 
impecável, decoração e mobiliário de alto padrão e mui-
to bom gosto. R$ 1.590.000,00. CORRETORA SONIA – 
CRECI: 244869 – TEL: (19) 98989-9575.

CA10262- AT.300m² - AC.192m² - BELÍSSIMA CASA PARA 
VENDA EM CONDOMÍNIO FECHADO -  DONA MARIA JOSÉ - 
03 suítes, sendo 1 master com closet, persianas automatizadas, 
sala de estar e jantar integradas com pé direito alto, cozinha pla-
nejada integrada com área gourmet com churrasqueira, cooktop 
e coifa, despensa, ilha em quartzo branco, lavabo, escritório, 
piscina com prainha, wc externo, 2 vagas de garagem coberta, 
iluminação com led, fachada fita de led, fechadura eletrônica 
na porta principal. Portaria 24h, área de lazer com quadra po-
liesportiva, churrasqueira, salão de festas, piscina, playground. 
Próximo ao Parque Ecológico. R$ 1.650.000,00. CORRETORA 
GIANE – CRECI: 246826 – TEL: (19) 99827-4099.

AP05600 - AQUI SE VIVE - DUETTO DE MARIAH - AU 
74m² - APARTAMENTO COM PLANEJADOS E MOBILIA-
DO - 03 dormitórios sendo 01 suíte e 01 convertido para 
escritório. Sala estar de 2 ambientes, Cozinha Americana 
com acesso a Área gourmet, Lavanderia, 01 vaga de ga-
ragem descoberta. ÁREA DE LAZER COMPLETA. R$ 
470.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 144049 – 
TEL: (11)  99571-8989.

CA10256 - CASA A VENDA RESIDENCIAL BRESCIA - 
INDAIATUBA/SP. AT.300m².AC.167m². 03 Suítes, Sala 
de Estar, Sala e Jantar, Home, Escritório, Lavabo, Cozinha 
Planejada, Lavanderia, Churrasqueira, Dispensa, Piscina, 
Garagem para  02 autos, Preparação para Ar Condicionado, 
Preparação para Aquecedor Solar, Iluminação em LED, Ar-
mários Planejados, cozinha, sala, escritórios, churrasqueira, 
lavanderia e banheiros. R$ 1.490.000,00. CORRETORA 
JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA10320 - AT.150m² AC.148m² - JARDIM MORADA DO OL - 3 
dormitórios, sala, cozinha planejada , lavanderia, garagem 02 
autos, edícula, R$ 350.000,00. CORRETOR VANDERSON – 
CRECI: 220489 – TEL: (19) 97113-4484.

NIA – CRECI: 244869 – TEL: (19) 98989-9575.

CA07081 - JARDIM RESIDENCIAL VILLA 
SUÍÇA - AT 360m², AC 346,43 m² - Ampla casa 
com 03 suítes sendo 01 delas máster (todas 
com closet), academia, escritório, espelho 
d’água, jardim de inverno, sala ampla de estar 
com lareira, sala de  jantar, sala de tV, lavabo, 
cozinha planejada, despensa, lavanderia, área 
externa com churrasqueira, chopeira, canil, 
SPA para 08 pessoas com hidro,  jardim, ga-
ragem para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 
1.980.000,00. CORRETORA SONIA – CRECI: 
244869 – TEL: (19) 98989-9575.

CA10289 - AT.75m² AC.70m² - JARDIM PAU-
LISTA - 02 dormitórios, sala, (pé direito 04mts) 
cozinha conceito aberto, wc, lavanderia, gara-
gem, portão eletrônico. R$ 320.000,00. COR-

RETOR VANDERSON – CRECI: 220489 – 
TEL: (19) 97113-4484.

CA10228 - AT 175m² AC 165m² - LINDO 
SOBRADO  EM CONDOMÍNIO - RESI-
DENCIAL VISTA VERDE - 3 dormitórios 
com varanda , sendo 01 suíte com closet,  
sala estar e jantar, lavabo, cozinha com 
cooktop, forno elétrico e coifa, área de ser-
viço, varanda gourmet com churrasqueira, 
ventilador de teto, banheiro externo, 03 va-
gas de garagem, sendo 01 coberta, spa.  
Todos os quartos com ar condicionado, to-
dos 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.

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

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

CA10321 - JARDIM CAROLINE EM CAR-
DEAL - Oportunidade, casa térrea com 3 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, WC so-
cial, lavanderia externa, churrasqueira e ga-
ragem. R$ 290.000,00. CORRETORA SO-
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Classificados

OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 Dormi-
tórios à venda por 
R$ 310.000 -- (19) 
9 8922-9687 
OPORTUNIDADE: 
Casa com 2 dor-
mitórios à venda 
por R$395.000,00 
ou  locação por 
R$2.300,00 --(19) 
9 8922-9687
O P O R T U N I D A -
DE: Casa com 3 
dormitórios em In-
daiatuba à venda 
por R$300.000,00 
-- (19) 9 8922-9687
OPORTUNIDADE: 
casa com 2 dor-
mitórios à venda 
por R$295.000,00 
-- (19) 9 8922-9687
Pq Nações-: edícu-
la com 03 cômodos 
e wc nos fundos 
+ salão comercial 
na frente em lote 
de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
Jardim Veneza: 
casa com 02 dor-
mitórios à venda 
por R$ 395.000,00 
ou locação por R$ 
2.300,00. Contato 
(19) 9 8922-9687
Vendo casa: casa 
c o m  0 3  d o r m i -
tórios em Indaia-
tuba à venda por 
R $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Contato (19) 98922-
9687.
Vendo casa: casa 
com 02 dormitó-
rios à venda por 
R $ 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
Contato (19) 98922-
9687.
Vendo casa: casa 
c o m  0 4  d o r m i -
tórios em Indaia-
tuba à venda por 
R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Contato (19) 98922-
9687.
Vendo casa Jar-
dim Pau Preto:  re-

Kitnet no jardim 
paulista: R$950,00/
mês  (19) 9 8922-
9687
Apartamento: 2 
Dórmitorios Jardim 
Morada do Sol por 
R$1.100,00/mês  
(19) 9 8922-9687
Apartamento com 
2 dormitórios por 
R$1.500,00/mês  
(19) 9 8922-9687
A p a r t a m e n t o 
com 2 dormitórios 
sendo 1 suite por 
R$1.800,00/mês  
(19) 9 8922-9687

SALA LOCAÇÃO 
DEFINITIVA Edifí-
cio Ambassador: 
Aluguel R$ 800,00 / 
Condomínio + IPTU 
+ CPFL R$540,00 
CELINAIDE GAR-
C I A  -  C R E C I 
214763-F
Salas comerciais 
locação: Ao lado do 
Shopping Parque 
Mall. Valores R$ 
1.100 ou R$ 1.300 , 
incluso IPTU, Inter-
net, Seguro fiança 
(fiador) . Tratar (19) 
9 7405-1651
Sala comercial no 
centro de Indaiatu-
ba por R$1.000,00/
mês  (19) 9 8922-
9687

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

banheiro, elevador, 
vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Di-
reto com proprietá-
rio, fone (19) 99715-
7511
Fino apartamento 
no Parque Ecolo-
gico: proximo ao 
chafariz, em edi-
ficio de alto niver, 
com 112m², 3 dorm. 
Sendo 2 suites, la-
vabo, grande va-
randa envidraçada, 
sacada, armários 
planejados, ar con-
dicionado, 2 gara-
gens cobertas. R$ 
860.000,00 direto 
com proprietário. 
FONE:19 - 99715-
7511
Vendo apartamen-
to no Rio de Janei-
ro: bairro de Laran-
jeiras, tranquilo e in-
devassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor 
de R$650.000,00. 
C o n t a t o 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: sen-
do 2 suites e gara-
gem. Apenas 5 min 
a pé do  Pq Eco-
lógico e Shopping 
Parque Mall. Dir. 
c/ prop. F. 99268-
4672
JD. Colibris: con-
domín io  v i t ó r i a 
régia-02 dormitó-
rios com vaga de 
garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domín io  coca is 
- 02 dormitórios 
com vaga de gara-
gem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19 .9 .9762-7997 
corra! 
V e n d o  a p a r t e -
m e n t o :  J a r d i m 
Morumbi. Valor R$ 
155.000,00 - conta-
to (19) 9 9174-4469 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 
1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, inclu-
so cond. + IPTU 
+água.Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
 A p a r t a m e n t o 
Mobiliádo: com 3 
quartos = 1 suíte 
por  R$3.800,00  
(19) 9 8922-9687

gião  das  clinicas 
terreno 12x25 preço  
moleza 989764356 
zap claro  aceito 
parceria.
Casa linda a venda 
- Jardim Piemonte 
quadra J - 04, 180 
metros de constru-
ção, 3 quartos e 
escritório, amplo 
espaço de lazer. 
R$1.230,00 contato 
(19) 97419-2559.
Vendo Kitnet em 
Santos com ga-
ragem, Praia do 
G o n z a g a .  ( 1 3 ) 
99712-3768

Alugo Casa con-
domínio Park real: 
com 3 dorm. sen-
do 2 suítes todas 
com armários pla-
nejados e ar con-
dicionado, sala 2 
ambientes cozinha 
e banheiros com 
armários planeja-
dos, direto com o 
proprietário. Fone 
19 99715-7511
Alugo Casa con-
dômino Paraty: 
com 3 dorm. sendo 
1 suíte com armário 
planejado e ar con-
dicionado, churras-
queira, aquecimen-
to sola direto com 
proprietário. Fone 
19 99715-7511
Alugo casa no 
Costa e Silva: 03 
dormi. Sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-

rasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 va-
gas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299
Casa com 2 Dor-
mitórios = 1 suí-
te em Salto por 
R$1.500,00/mês  
(19) 9 8922-9687
Casa com 2 quar-
tos = 1 suíte por 
R$2.300,00/mês  
(19) 9 8922-9687
Casa com 3 quartos 
dentro de condomí-
nio por R$3.500,00/
mês  (19) 9 8922-
9687
 Casa no Park 
real com 3 quar-
tos = 1 suíte por 
R$4.000,00  (19) 9 
8922-9687

Apartamento re-
serva Vista Ver-
de:12.º segundo 
andar, 3 dorm. (1 
suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. (13) 
99712-3768
Vende ou troco - 
Apartamento em 
São Paulo no 11º 
andar ,  sendo 1 
suíte, sala, cozi-
nha com moveis 
planejado, lavan-
deria, porcelanato, 
condomínio com 
piscina, quadra de 
futebol, playground. 
Localizadono bairro 
santa cantarina e 
vila mascote, com 
ótima localização 
comercial próximo 
ao metro. Valor R$ 
300.000,00 aceito 
proposta, para mais 
informações tratar 
com Sergio (11) 
94914-5586 
Lindo ap no edi-
ficio Varandas do 
Bosque: proximo 
à avenida Concei-
ção, 1 dorm. com 
ar codicionado,ar-
mários na cozinha e 

Condomínio Ho-
rizontown: Vendo 
terreno com 450m², 
aceita permuta con-
tato (13) 99712-
3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: locali-
zado no Condomí-
nio London Park. 
Excelente topogra-
fia, Sol da manhã, 
Energia Subterrâ-
nea, Salão de fes-
tas, Quadra de tê-
nis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 
mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfi-
ro a dívida liberação 
para construção iní-
cio de 2022 já pos-
sui escritura 40 mil 
de entrada já libe-
rado para constru-
ção  11947500789 
Fernando
Vendo te r reno 
condomínio resi-
dencial London 
Park: Com 300m² 
ótima topografia. 
Doc ok c/ escritu-
ra,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 
19 3875-2860
Vendo lote 450m²: 
Vila suiça, plano, 
rua tranquila e se-
gura, boa localiza-
ção.  R$ 585.110.00 
Á VISTA -  DO-
CUMENTOS EM 
ORDEM.     19 
97412.0317 - CRE-
CI 64690

Strada adventure 
special: fabricação 
argentina, foi fabri-
cada somente 100 
unidades completa. 
Ar-condicionado, di-
reção elétrica, mo-
tor 2.0 turbinado, 
aspirado, 4x4 auto-
mática e mecânica, 
vidros e retrovisores 
elétricos, painel di-
gital, som (tv, gps, 
internet, caça ra-
dar, dvd e cd), teto 
solar, vidro traseiro 
manual, capota ma-
rítima, dois stepes e 

caçamba carpeta-
da. Motor chevolet. 
Ano 2018. Francis-
co (19) 98850-5463

Vende-se 4 rodas 
originais: do Fox 
novas na caixa com 
calotas originais.
Tratar com Milton no 
telefone 15 99646-
7494
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR e 
tudo da marca Intel-
bras, com apenas 10 
meses de uso e está 
no valor de 1.500,00 
19-99762-7708
Vendo calças jeans 
importadas, a 50,00, 
e camisetas mas-
culina, agasalhos, 
todos importados, 
contato: 9 88290717 
ou 3875-4737
Vendo: Notebook, 
branco, Celeron 1.5 
GHZ, HD 500 GB, 
memória 4GB. Va-
lor 500,00, conta-
to: 9 88290717 ou 
38754737.
Vendo maniquim 
plus size: branco 
com base inclusa 
por R$ 300,00. what-
sapp (19) 99558-
7182 
Carlos Eduardo 
corretor:  62989 
cresci texto acho 
seu imóvel  comer-
cial para locação  
ou compra e mais 
venda  t e r renos 
casas apartamen-
tos  é financiamen-
to  pela caixa 019 
989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira de 
balanço cor café va-
lor R$ 900,00 reais 
os dois, contato: 19 
996978484
Vendo: Jogo de jan-
tar de madeira antiga 
com espelho grande 
no armario, e mesa 
com 6 cadeiras al-
mofadada e tampa 
de vidro, otimo preço 

preciso desocupar o 
espaço Contato:  19 
996978484

Oportunidade para 
Moça e Rapaz: aci-
ma de 18 anos tra-
balho em casa ma-
nual ou home office, 
salario R$ 1.800,00. 
Liberação de FGTS. 
Contato (11) 98249-
6899
Oportunidade: Em-
préstimo no cartão 
ou boleto, aumento 
seu score, liberação 
de FGTS, limpo seu 
nome do SPC e Se-
rasa  baixamos to-
das as dividas  (11) 
98249-6899
Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisica 
valor R$80,00 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
torista particular 
com o seu carro, 
saiu a noite bebeu, 
ou até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enfer-
magem, cuidadora 
e idosos, e baba 
contato (19) 98976-
3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com experi-
ência para trabalhar 
em ateliê contato 
Whats  (19) 99818-
7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, 
jardinagem, eletri-
cista, formado pelo 
Senai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 
- Edimara
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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

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO – Ensino 
médio completo. Pos-
suir CNH B. Conheci-
mento em excel. Será 
um diferencial ter 
experiência em licita-
ções e pregões.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Disponibilida-
de de horário.

FRESADOR – Expe-
riência mínima de 
01 ano na função. 
Conhecimento em 
instrumentos de me-
dição, ferramentas 
de usinagem e inter-
pretação de tabelas 
de tolerância e ajuste, 
roscas e insertos.

MANDRILADOR - Ex-
periência mínima de 
01 ano na função. 
Conhecimento em 

instrumentos de me-
dição, ferramentas de 
usinagem e interpreta-
ção de tabelas de tole-
rância e ajuste, roscas e 
insertos.

MONTADOR/TESTA-
DOR - Experiência mí-
nima de 01 ano na fun-
ção. Possuir curso de 
leitura e interpretação 
de desenho. Conheci-
mento no processo de 
montagem de válvulas 
industriais, manuseio 
de ferramentas ma-
nuais de uso geral.

MOTORISTA ENTRE-
GADOR – Experiência 
como motorista (com-
provada em carteira de 
trabalho). Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 

Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conheci-
mentos em Metrologia. 
Ensino médio. Dese-
jável possuir Curso de 
Leitura e Interpretação 
de Desenho.

PROGRAMADOR DE 
CNC - Experiencia míni-
ma de 1 ano como pro-
gramador de máquinas, 
saber corrigir medidas 
e trocar ferramentas 
em máquinas CNC.  Ex-
periência mínima de 1 
ano como líder de linha. 
Curso de Programação 
de máquinas CNC.

SELECIONADORA DE 
PESSOAL – Possuir su-

perior completo em 
Psicologia. Experiên-
cia com Recrutamen-
to & Seleção. Será 
um diferencial ter 
experiência com em-
presa prestadora de 
serviço.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Ensino médio 
completo.Experiência 
mínima de 01 ano na 
função. Experiência 
com manuseio de 
instrumentos de me-
dição e consumo de 
ferramentas de fresa-
mento.

VENDEDOR(A) – En-
sino médio completo. 
Experiência mínima 
de 01 ano na função. 
Disponibilidade de 
horário.

VENDEDOR(A) EX-
TERNO – Experiência 
com vendas no va-
rejo. Ter condução 
própria (preferencial-
mente moto pois irá 
rodar pela região rea-
lizando prospecção 
de clientes). 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JURDELINA TE-
ODORA DE JESUS 
com 92 anos, viúva, 
sendo filha de AN-
TONIO RAIMUNDO 
DA COSTA e JULIA 
LUISA DE JESUS. 
Falecido (a) em: 
09/06/2022, e Se-
pultado (a) no Cem. 
Mun. Santo Antonio 
em Pará de Minas- 
MG aos 10/06/2022.

2. ANTONIA ARAU-
JO DE OLIVEIRA 
com 91 anos, viúva, 
sendo filha de TE-
ODORA MARIA DE 
JESUS. Deixou 11 
filhos. Falecido (a) 
em: 21/06/2022, e 
sepultado (a) Cem. 
São João Batista, 
em Araci- BA aos 
22/06/2022.

3. MARIA JOSÉ MO-
RENO com 91 anos, 
viúva, sendo filha 
de JOSE LAZARIN 
e ERNESTA DARE. 
Deixou os filhos: 
VALDEMAR, JOÃO, 
ANDRÉ, DIOMAR, 
MARIA INEZ, LUCI-
LIA (Maiores). Faleci-

do (a) em: 11/07/2022, 
e sepultado (a) no 
Cem. Mun. de Mo-
reira Sales- PR aos 
12/07/2022.

4. SARA CONCEI-
ÇAO CIVIDATI SILVA 
com 78 anos , Casado 
(a) com SEBASTIAO 
RAIMUNDO DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
JOÃO ALCIDES CIVI-
DATI e ROSA FACA-
NALI CIVIDATI. deixa 
filho(s): ROSA, JOÃO 
( MAIORES), Faleci-
do em: 19/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/07/2022.

5. JURACI REIS DE 
OLIVEIRA com 62 
anos , Casado (a) 
com SUELY JALES 
SILVA DE OLIVEI-
RA sendo filho(a) de 
LAURO DEVINO DE 
OLIVEIRA e APPARE-
CIDA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): LARISSA 25, 
LETICIA 25., Faleci-
do em: 19/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 

22/07/2022.

6. LEONORA MAR-
TINS ARAÚJO com 
87 anos , Era Viúvo(a) 
de VICENTE ARAU-
JO sendo filho(a) de 
BENEDITO MARTINS 
e ANTONIA MARIA 
DE JESUS.deixa fi-
lho(s): JAIR, ERIDICE, 
MARIA, PERICLES, 
CLARICE, FATIMA 
(Maiores), JESUINO 
(Fal), Falecido em: 
20/07/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
21/07/2022.

7. ANTONIO SPELLO 
com 84 anos , Era Vi-
úvo(a) de DIONE SO-
LOMANDO SPELLO 
sendo filho(a) de ALE-
XANDRE SPELLO e 
FRANCISCA SPELLO. 
deixa filho(s): JOR-
GE, VIVIANE, LEILA  
(Maiores), Falecido 
em: 20/07/2022, e 
cremado (a) no CRE-
M AT. U N I D A S - P I -
RACICABA-SP aos 
21/07/2022. 

8. MARIA DA CON-

CEIÇÃO SOUSA DA 
COSTA com 87 anos 
, Era Viúvo(a) de FER-
NANDO PINTO sendo 
filho(a) de AMADEU 
PINTO DA COSTA e 
MARIA ROSA. dei-
xa filho(s): IOLANDA 
61, ANIBAL 58, AMA-
DEU ( FAL )., Faleci-
do em: 21/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/07/2022.

9. SEBASTIÃO LO-
PES DA SILVA com 92 
anos , Era Viúvo(a) de 
MARIA HELENA AL-
VES sendo filho(a) de 
JOSE LOPES DA SIL-
VA e ALICE MAFALDA 
LOPES. deixa filho(s): 
SEBASTIÃO, FABIO, 
ANTONIO, APARE-
CIDA, LUIS, JORGE, 
TERESINHA, ELISA-
BETE, FLAVIO, RO-
SEMAR (Maiores), Fa-
lecido em: 21/07/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/07/2022.

10. MARIA ALICE 
ZANOTELLO com 70 
anos , Casado (a) com 

GENTIL ZANOTELLO 
sendo filho(a) de NOEL 
ANASTACIO e MARIA 
FERNANDES ANAS-
TACIO. deixa filho(s): 
SANDRO, DANIELA.
(MAIORES), Faleci-
do em: 22/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/07/2022.

11. MARIA RITA DE 
FREITAS OLIVEIRA 
com 69 anos , Casa-
do (a) com EXPEDITO 
LIMA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de AN-
TONIO EUGÊNIO DE 
FREITAS e OREN-
TINA HERMINIA DE 
FREITAS. deixa fi-
lho(s): EXPEDITO,DO-
NIZETE,FRANCISCO 
(MAIORES), Falecido 
em: 22/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/07/2022.

12. DORIVAL RAMOS 
DE SOUZA com 54 
anos , União estável 
com SUELI LEAL MO-
RALES, sendo filho(a) 
de DIONISIO ALVES 
DE SOUZA e BENE-

DITA ALVES DA ROSA 
SOUZA. deixa filho(s): 
DARIANE 29., Faleci-
do em: 23/07/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 24/07/2022.

13. MARIA STELA 
DA SILVA com 85 
anos , Casado (a) com 
JOSÉ DANIEL DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
ERNESTO GONÇAL-
VES DOS SANTOS 
e IZABEL FERREIRA 
DOS SANTOS. dei-
xa filho(s): MARIA DA 
GLÓRIA, AELCIO, 
ADÉLCIO, MARIA 
APARECIDA, MARIA 
JANETE, ELIZABE-
TH, JOSE CARLOS, 
VANDERLEI, SAMUEL 
(MAIORES), Faleci-
do em: 24/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/07/2022.

14. AUGUSTA ROSA 
DA CONCEIÇÃO com 
89 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO AN-
TONIO DE OLIVEIRA 
e MARIA VITALINA 

DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): MARIA, AN-
TONIO, DANIEL, EU-
SEBIO, VITORIO, AR-
MELINDO (Maiores), 
JOSE (FAL), Falecido 
em: 24/07/2022, e se-
pultado(a) no CEM. 
PARQUE GRAMADO - 
AMERICANA / SP aos 
24/07/2022.

15. MARIA APARECI-
DA AFFONSO com 65 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO 
AFFONSO LOPES 
e FRANCISCA AF-
FONSO PERES. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 24/07/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 25/07/2022.

16. MARINALVA PE-
REIRA DOS SANTOS 
com 78 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) d 
e GRACELINA PEREI-
RA DA CRUZ. deixa 
filho(s): MARIA, RE-
JIANE, WELIGTON, 
MARILENE, JOSÉ, 
MARISE, WASHIN-
TON (MAIORES), Fa-
lecido em: 24/07/2022, 

e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 25/07/2022.

17. EDSON DE 
JESUS DIAS DE 
OLIVEIRA com 57 
anos , Casado (a) 
com MARIA ELIZA-
BETHE SILVA DE 
OLIVEIRA sendo 
filho(a) de DURVA-
LINO DIAS DE OLI-
VEIRA e TERCILIA 
COSTA DE OLIVEI-
RA. deixa filho(s): 
JESSICA,MAYARA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 24/07/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/07/2022.
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