
Subnotificações 
de Covid-19 
podem ser fruto 
dos autotestes
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Editorial
Com o texto “Evite o 

Risco”, este jornal defende 
uma posição mais mode-
rada em relação aos movi-
mentos ideológicos.
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Em reunião tranquila, 
uma assembleia de 31 con-
selheiros do Primavera apro-
vou, por unanimidade, a 
criação de uma Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF) 
e também à venda dela para 
o grupo gestor composto 
pelos empresários Nenê Zini 
e o ex-jogador Deco, que já 
administram o clube. 

Com a dupla de empresá-
rios no comando, o Fantasma 
atingiu as sua melhor posição 
na tabela estadual

Petrobras reduziu  
novamente o 
preço do diesel 
para distribuidoras

Troféu Frutos 
de Indaiá 2022

José Donato e Daniela 
Amstalden, do Restaurante 
Tuia Armazém.

Conselho do Primavera dá aval 
para criação de clube-empresa

Tributo à banda Legião Urbana 
pode ser visto no Jaraguá

Mais Expressão 
lança caderno 
especial para o
Dia dos Pais

Apresentação acontece nesta sexta (12), no shopping Ja-
raguá, em comemoração ao Dia dos Pais. Performance traz 
no repertório os clássicos da Legião Urbana e conta com um 
show à parte da banda Os Imortais e da Orquestra Jovem de 
Indaiatuba, que se uniram nesse projeto.

Homem leva 
4 tiros em sua 
barraca de 
hortifruti
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Iniciada 
campanha de 
Multivacinação 
contra pólio

Com a segunda redução 
em agosto, o preço do com-
bustível passará de R$ 5,41 
para R$ 5,19, uma redução 
de R$ 0,22 por litro.  Con-
sumidores devem começar 
a pagar menos no diesel nos 
próximos dias. 

Faici é destaque positivo para 
os frequentadores da festa

Evento foi bem falado pelos frequentadores da tradicio-
nal Festa do Peão de Indaiatuba. Com shows de grandes 
nomes do mundo sertanejo e também da ‘pizadinha’, a 
Faici é destaque em organização e segurança para quem 
foi curtir os shows.
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Prefeitura 
repassa verba 
para projetos 
sociais
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As novas regras e as lacunas do teletrabalho

Neste ano eleitoral, em que a radicalização entre os dois principais candidatos na corrida 
para a Presidência da República tem mobilizado verdadeiros exércitos de apoiadores, o eleitor 
comum precisa ficar atento para não cair de gaiato na cilada do apoio incondicional.

É que pouca gente sabe, mas as regras da campanha eleitoral valem tanto para os candida-
tos quanto para os seus apoiadores. Eleitor que fizer propaganda eleitoral irregular em favor 
do seu candidato no seu carro, na sua casa, na internet, na sua loja, poderá ser multado. 

A liberdade de expressão é praticamente ilimitada, mas não se pode confundi-la também 
com a liberdade de agressão ou para a veiculação de desinformação. Não há liberdade de 
agressão ou de desinformação assegurada pela Constituição Federal, nem para discurso de 
ódio.

Se o eleitor se sentir ameaçado em razão de suas preferências políticas, sejam elas quais fo-
rem, deverá acionar imediatamente a polícia. Mas deve evitar provocações contra apoiadores 
de adversários do seu candidato, em nome do bom senso e da sua segurança.

Em virtude do recente homicídio ocorrido em Foz do Iguaçu em que se alegou motivos polí-
ticos, muito se discutiu sobre a diferença entre crime comum e crime político. Crime político só 
ocorrerá quando a conduta do agente lesar ou expuser a perigo de lesão a soberania nacional.

Portanto, matar alguém motivado pelo apoio dessa pessoa a um adversário político não é 
crime político, mas sim crime comum -de homicídio-, com agravante de o motivo ser fútil: mo-
tivo político, e assim será julgado à luz das regras atuais que regem o tema no Brasil.

O direito/dever de votar é sagrado para a Justiça Eleitoral e será assegurado aos eleitores 
que estiverem quites com a Justiça Eleitoral. O eleitor nessas condições só perde o direito se 
for condenado criminalmente, com trânsito em julgado, ou ter igualmente direitos políticos 
suspensos.

Mas a partir do dia 27 de setembro, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em 
flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou 
por desrespeito a salvo-conduto, condições que asseguram à autoridade policial fazer a prisão.

*Bruno Gallucci é advogado e sócio do escritório Guimarães e Gallucci Advogados

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

Confira a especialidade do Grupo Silvana Carvalho 
Somos uma imobiliária presente nas cidades de Itu, Indaiatuba e Salto com 15 anos de 

atuação transparente no mercado de luxo. Nossos consultores especialistas estão preparados 
para encontrar o seu universo particular com segurança e qualidade de vida. Trabalhamos 
apenas com os melhores condomínios da região, com infraestrutura de clube e casas de alta 
qualidade construtiva. Venha descobrir por que viver é melhor que sonhar!

Inaugurada em 2020, a unidade de vendas de Indaiatuba foi primeira do grupo a se 
instalar dentro de um shopping. Localizada no Shopping Parque Mall, a unidade mantém o 
formato de especialidade da nossa matriz em Itu.

Atuamos com corretores especialistas nos melhores condomínios horizontais da cidade. 
Pois trabalhamos desde casas modernas em condomínios fechados em lotes a partir de 300 
m².  Como também temos em nosso portfólio, casas de campo e cháca-
ras em condomínio com lotes acima de 2.000 m².

Em 2021, um ano após a inauguração de vendas, o Grupo Silvana 
Carvalho aumentou novamente. Desta vez com a unidade de locação, 
localizada no Edifício Diplomat, no coração da cidade.

Já que0 contamos em nossa base com diversos imóveis para lo-
cação, desde casas luxuosas em condomínios fechados até quitinetes 
acessíveis, além dos lotes e salas comerciais. Tudo selecionado a dedo 
para manter o padrão de qualidade durante todo o contrato de loca-
ção.

No último dia 3 de agosto, o Senado Federal aprovou o projeto de lei de conver-
são da Medida Provisória 1.108/2022, que cria regras para o teletrabalho no Brasil. 
O texto, que agora depende da sanção do presidente da República, determina que o 
teletrabalho deve constar expressamente no contrato individual de trabalho. Essa 
relação contratual também poderá prever horários e meios de comunicação entre 
empregado e empregador, desde que garantidos os repousos.

Definido como a prestação de serviço fora das dependências da empresa, de ma-
neira preponderante ou híbrida, que não configure labor externo, 
o teletrabalho já é uma realidade no Brasil. Dados coletados 
pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com base 
na Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios) e no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
demonstram que 20,4 milhões de trabalhadores encontram-se em 
posições que poderiam ser realizadas de forma remota. O núme-
ro diz respeito a 24,1% de toda população brasileira efetivamen-
te ocupada. 

O principal destaque 
da décima edição da his-
tória do Mais Expressão, 
que ainda tinha o nome 
de Expressão Popular, 
mostrou que em 2002 
a cidade de Indaiatuba 
passou por uma estiagem 
severa. As consequências 
práticas se deram no ra-
cionamento de água para 
a região do bairro Jardim 
Morada do Sol. À épo-
ca, o superintendente do 
SAAE, Tadao Toyama, 
disse que o reservatório 
estava baixo, porque fal-
tava água nos mananciais 
dos rios Piraí e Jundiaí. 
O responsável também 
solicitou a implantação de 
uma bomba de captação 
no Rio Jundiaí para ame-
nizar as questões. De acordo com a reportagem publicada, 
a estiagem chegava a mais de 15 dias em outubro, mês que 
em geral chovia mais.

FLASH DAY - Depois 
de três longos anos sem um 
flash, a espera finalmen-
te acabou! No sábado, dia 
13, vai rolar o flash tattoo 
e piercing do estúdio “New 
Vintage”. A equipe é com-
posta só por mulheres e, 
além das tatuagens e pier-
cings, vai rolar também um 
foodtruck de comida mexi-
cana com a “Las Manas”, 
cerveja artesanal do “BR 
Brew” e sorteio de brindes 
e vouchers valendo descon-
tos em tattoos e piercings. 
O evento está programado 
para ocorrer na Rua dos In-
daiás, número 714, na Vila 
Brisola.

Na próxima terça-feira (16), às 21h, na Oficina do Es-
peto, bar próximo à Unimax, rolará um show de comédia 
stand-up que traz como convidado Santiago Mello. Além 
dos anfitriões da noite, o grupo Risoterapia Comedy, com-
posto por Renan Sosa e Richard Sakamoto. Santiago abor-
da em seu texto particularidades de seu dia a dia e seus 
assuntos variam desde sua infância até momentos alguns 
delicados que passou em sua vida. Já Richard e Renan se 
destacam pelo humor autêntico, pelas paródias, mímicas 
etc. Os ingressos estão no valor de R$ 20 e podem ser 
encontrados pelo site da Sympla. Classificação 16 anos.

RISOTERAPIA COMEDY

EU NUNCA - A ter-
ceira temporada da série 
“Eu Nunca” já tem data 
marcada para acabar com 
a ansiedade dos fãs. A 
estreia acontece nesta sex-
ta-feira, dia 12. A prévia 
segue os acontecimentos 
da segunda temporada, a 
partir do momento em que 
Devi e Paxton assumem 
um relacionamento sério 
e agora ela tem que lidar 
com as consequências de 
ser a namorada do cara 
mais popular da escola. 
Apesar de achar que está 
nas nuvens, Devi logo 
percebe que namoro no 
colegial está longe de ser 
solução.

RAYANE LINS

LUCAS MANTOVANI
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Câmara aprova o repasse monitorado de 
R$ 990 mil a 13 entidades assistenciais

ELIANDRO FIGUEIRA

Secretaria de Assistência Social e CMDCA vão acompanhar a utilização dos recursos em cada uma 

Durante a 20ª sessão 
ordinária da Câma-
ra de Indaiatuba, os 

vereadores aprovaram 12 
projetos de lei. A reunião 
também ficou marcada pela 
instalação de dois telões. 
Eles mostraram em tempo 
real a transmissão oficial. 

Dentre os projetos apre-
ciados, destacaram-se a 
aprovação simbólica de um 
repasse de verba de mais de 
R$ 990 mil para 13 institui-
ções sem fins lucrativos. Ou-
tro projeto é o que instituiu 
a Folia de Reis como Patri-
mônio Cultural Imaterial de 
Indaiatuba.

Os repasses para as en-
tidades serão destinados 
exclusivamente para a ma-
nutenção e auxílio financeiro 
dos projetos desenvolvidos, 
nos termos do programa 
de trabalho aprovado pela 
Comissão de Análise de Pro-

jetos do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) 
e Secretaria de Assistência 
Social. 

De acordo com o docu-
mento aprovado, as asso-
ciações receberão valores 
diferentes.  

Associação Beneficente 
Abid deve receber cerca de 
R$ 280 mil para serem in-
vestidos em quatro projetos 
realizados pela entidade. 
A Associação Camerata 
Filarmônica de Indaiatuba 
receberá até R$ 30 mil, en-
quanto a Casa da Criança Je-
sus de Nazaré pode receber 
até R$ 21,4 mil. A Casa da 
Providência terá subvenção 
social de até o limite de R$ 
92,4 mil. 

O Centro de Inclusão 
e Assistência às Pessoas 
com Necessidades Espe-
ciais (Ciaspe) pode receber 
R$ 30,7 mil; o Centro de 
Integração Reabilitação e 
Vivência dos Autistas (Cir-

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), em reunião com o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

va) pode receber até R$ 69,2 
mil; o0 Círculo de Amigos 
dos Mobilizados na Prepa-
ração Profissional de Indaia-
tuba (Campi) tem previsto 
repasse de R$ 18,1 mil; e a 
Sociedade São Vicente de 
Paulo R$ 27,2 mil. 

O Educandário Deus e 
a Natureza pode receber 
R$ 94,5 mil; a Casa da Fra-
ternidade terá subvenção 
social de até R$ 61,2 mil; 

Cresce procura mensal 
pelo site da Prefeitura 

A procura por infor-
mações divulgadas pela 
Prefeitura de Indaiatuba no 
site mantido pela adminis-
tração aumentou em mais 
de 25 mil acessos no mês 
de julho. A informação é 
da Secretaria de Relações 
Institucionais e Comuni-
cação. A pasta disponibi-
lizou o balanço referente 
aos acessos não só do site 
oficial (www.indaiatuba.
sp.gov.br) como das redes 
sociais e canais de atendi-
mento da Prefeitura.

Os canais da prefeitura 
ficam disponíveis para 
toda a população a fim de 
combater Fake News e ter 
mais proximidade com os 

cidadãos. A prioridade é 
levar a todos a informação 
oficial e tirar eventuais dú-
vidas que possam surgir, 
abertura de protocolos e 
denúncias com o foco de 
ter ciência dos problemas 
e receber sugestões.

No mês de julho foram 
computadas 463.519 visi-
tas no site da Prefeitura, ou 
seja, 25.387 mais acessos 
que junho que chegou a 
somar 438.136 visitas. A 
categoria mais acessada 
foi à área da engenharia 
com 62.180 acessos, se-
guida pela aba serviços 
com 55.057 e pelo campo 
fazenda sobre carne de 
IPTU com 51.279.

Projeto separa recursos destinados à aposentadoria
Os vereadores de Indaia-

tuba aprovaram na mesma 
20ª sessão ordinária projeto 
da Prefeitura que altera o Pla-
no Plurianual do Município 
(PPA) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2023. Após 
a proposta ser aprovada, 
ficou estabelecida a divisão 
na descrição dos valores dos 
benefícios de aposentadoria 
dos servidores municipais. 
Antes os valores da Prefei-
tura e Câmara estavam em 
conjunto e agora a descrição 
leva o valor de cada poder. 

   De acordo com o projeto 
de lei, a perspectiva é de que 
o Poder Executivo empenhe 
R$ 111 milhões para o pa-
gamento de aposentadoria, 
enquanto o Legislativo gas-
tará cerca de R$ 3,9 milhões. 
A reportagem, ao ouvir a 
base e também a oposição 

legislativa, apurou que am-
bas as partes consideraram a 
alteração benéfica para uma 
maior transparência nos do-
cumentos de gestão.  

O vereador Othniel Har-

fuch (União Brasil) protoco-
lou e teve aprovado o projeto 
de lei 121/2022, que institui 
a Política de Prevenção e 
Combate às Amputações em 
Pacientes Diabéticos. Caso 
o projeto seja sancionado 
pelo prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), todos os pacientes 
portadores de diabetes terão o 
direito de ter os pés examina-
dos em toda consulta médica, 
independente da especiali-
dade, com encaminhamento 
a um especialista no caso de 
risco, inclusive crianças. 

Também fica previsto que 
é necessário assistir a pessoa 
acometida de diabetes, com 
acompanhamento sistemáti-
co da evolução e do controle 
do diabetes nesses pacientes. 
Diversas campanhas de cons-
cientização estão previstas no 
projeto de lei. (LM).

a Associação Manaem terá 
repasse previsto de até R$ 
115,2 mil; Bolha de Sabão 
conta com R$ 53,8 mil; a 
Sociedade Interativa Sol 
Nascente de Indaiatuba rece-
berá até R$ 28,8 mil; a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de, Indaiatuba 
(Apae) receberá a quantia 
máxima de R$ 66,7 mil. 

Segundo o documento, 
caberá ao Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) 
e a Secretaria Municipal de 
Assistência Social a fiscali-
zação das utilizações bem 
empregadas dos repasses. 

Folia dos Reis
Ainda na sessão, o ve-

reador Wilson Índio da 12 
(Republicanos) teve o proje-
to de lei 125/2022 aprovado 
por unanimidade, instituindo 
a Companhia de Reis, tam-
bém denominada Folia de 
Reis ou Santo Reis, como 
Patrimônio Cultural Ima-
terial de Indaiatuba. O Dia 
de Reis, comemorado em 6 
de janeiro, também será in-
cluído no calendário oficial 
do município. “Trata-se da 
manifestação popular mais 
difundida do Brasil e rica 
em ritos e crenças próprias, 
caracterizada pela represen-
tação da história da viagem 
dos três Reis Magos à gruta 
de Belém”, justificou no 
projeto. 

O líder do Governo na Câmara, 
Arthur Spíndola (PP)
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Petrobras reduz o preço do diesel para 
distribuidoras pela 2ª vez consecutiva

A Petrobras anunciou 
nesta quinta-feira 
(11) uma nova re-

dução no preço do diesel 
vendido às distribuidoras, 
a segunda queda em agosto. 
O valor passará de R$ 5,41 
para R$ 5,19 por litro, uma 
redução de R$ 0,22 por litro 
ou queda de 4%.

O anúncio vem uma se-
mana após a estatal cortar 
em R$ 0,20 (ou 3,5%) o 
preço do litro do combus-
tível. O novo valor entrará 
em vigor a partir de hoje, 
sexta-feira (12). Os preços 
dos demais combustíveis 
seguem inalterados.

De acordo com a Petro-
bras, considerando a mis-
tura obrigatória de 90% de 
diesel A e 10% de biodiesel 
para a comercialização do 
combustível comercializado 
nos postos, o preço para o 
consumidor final passará 
de R$ 4,87, em média para 
R$ 4,67 a cada litro vendido 

Medida deve provocar queda no valor cobrado por litro na bomba para o consumidor final 
na bomba.

Em nota, a petroleira 
afirma que a redução acom-
panha a evolução dos pre-
ços de referência, que se 
estabilizaram em patamar 
inferior para o diesel e 
é coerente com a prática 
de preços da Petrobras, 
que busca o equilíbrio dos 
seus preços com o mercado 
global, mas sem o repasse 
para os preços internos da 
volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio.

No início desta semana, 
a Associação Brasileira 
dos Importadores de Com-
bustíveis (Abicom) disse 
que o diesel no mercado 
brasileiro estava 14% acima 
do praticado no mercado 
internacional, considerando 
a queda de 3,5%. O movi-
mento vem em meio a uma 
desvalorização do petróleo 
e do dólar.

No mês passado, em 
julho, devido à mesma mo-
vimentação, a Petrobras já 
havia reduzido duas vezes 
o preço da gasolina nas 

refinarias, mas o preço do 
diesel se manteve inalterado 
na ocasião. 

Após ter encostado em 
quase US$ 130 neste ano 
com a guerra na Ucrânia, o 
preço do barril do tipo Brent 
(usado como referência 
pela Petrobras) teve quedas 
consistentes em junho e 
julho, caindo para baixo do 
patamar de US$ 100 e era 
cotado a US$ 98 no início 
da tarde desta quinta-feira.

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

Consumidor deve pagar menos em breve
Ao consumidor final, 

o preço médio do litro de 
diesel no Brasil ficou em 
R$ 7,51 na semana encer-
rada em 30 de julho, data 
da última medição sema-
nal da Agência Nacional 
de Petróleo e Biocombus-
tíveis. O valor é referente 
ao período antes dos dois 

cortes da Petrobras e a 
expectativa é que o preço 
médio caia nos próximos 
dias.

Das refinarias até a 
bomba, o preço final do 
diesel ao consumidor in-
clui ainda tributos, custos e 
margem de lucro na cadeia 
de distribuição.

A redução anunciada 
pela Petrobras se refe-
re somente ao preço nas 
refinarias da estatal, que 
respondem por cerca de 
70% do diesel consumido 
no Brasil. O restante é 
vendido por importadores 
ou refinarias privatizadas. 
(RL).

Preço para venda do diesel às distribuidoras 
passa a ser comercializado a R$ 5,19 por litro

SERGIO MORAES/REUTERS

R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br
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Benefícios dos produtos naturais são para a saúde

Aniversário 
garante prêmios

Ao optar por um estilo 
de vida mais saudável e ao 
incluir os produtos naturais 
diariamente na alimentação, 
são nítidos os benefícios 
que eles trazem para a vida 
e o organismo, entre eles: os 
alimentos naturais conser-
vam o sabor original, pois 
não são misturados com 
outras substâncias; são ricos 
em vitaminas, minerais e 
nutrientes, que não perdem 

Em comemoração ao 
aniversário de cinco anos 
de fundação da empresa, o 
Armazém Natural tem dis-
ponibilizado promoções ao 
longo deste mês de agosto 
para os seus clientes se sen-
tirem mais prestigiados.

Para participar, é preciso 
ficar atento e agir rápido.

As promoções são pontu-
adas no jornal Mais Expres-
são e outras são relâmpagos, 
lançadas e retiradas no mes-
mo dia, ao longo da semana. 

Já no final do mês, ocor-
rerá sorteio de uma cesta de 
produtos naturais, além de 
sorteio de brindes para os 
clientes. (RL).

Em 5 anos, Armazém Natural se torna 
referência para produtos naturais

Focado no forneci-
mento de produtos 
de qualidade que ga-

rantam uma alimentação 
saudável, o Armazém Na-
tural se transformou, ao 
longo dos seus cinco anos 
de existência, completados 
neste mês de agosto, em 
uma referência destacada 
no segmento em Indaia-
tuba.

A empresa oferece uma 
grande variedade de pro-
dutos naturais, além de 
prezar pela excelência no 
atendimento e praticar 
preço justo na comparação 
com o mercado. 

Quem visita o Armazém 
Natural encontra todos os 
alimentos relacionados à 
área de farináceo, olea-
ginosas, temperos, casta-
nhas, nozes, frutas desi-
dratadas, cereais matinais, 
óleos essenciais, linha sem 
glúten, sem lactose, zero 
açúcar e diet, além de toda 
linha de granel.

Segundo o proprietário 
Fabiano Ferreira e Cidália 
Scachetti, o aniversário 
de cinco anos da empresa 
é resultado de uma total 
dedicação e paixão pelo 
ramo. “Temos feito o nosso 
trabalho da forma correta, 
com foco e muito respeito 
aos nossos clientes e ami-
gos. E o resultado desse 
trabalho significa que es-
tamos no caminho certo e 
esse aniversário nada mais 
é do que a resposta de um 
trabalho muito bem-feito”.

Aliada à saúde
Além de fornecer bons 

produtos e transmitir sem-
pre a ideia de que a alimen-
tação natural é uma grande 
aliada da saúde, o proprie-
tário acredita que o grande 
diferencial do Armazém 
Natural é receber bem o 
cliente e ser acolhedor.

“As relações não devem 
ser apenas comerciais. Elas 
precisam ser humanas, te-
mos que desenvolver uma 
amizade verdadeira com 
os nossos clientes. Rece-
bemos a todos com muito 
carinho e sempre com mui-
ta disposição e disponibili-
dade para ajudá-los no que 
precisarem”.

Ainda segundo o pro-
prietário, a empresa surgiu 
a partir de uma necessidade 
do mercado e de uma mu-
dança que ele queria fazer 
na área profissional em que 
estava. Fabiano trabalhou 
quase 20 anos na área de 
TI, na qual é formado e já 
tinha um comércio nessa 
área, prestava serviços e 
vendia produtos de infor-
mática e eletrônicos. Mas 
a loja já vinha sendo des-

Empresa oferece grande variedade de produtos, preza pelo atendimento e pratica preço justo
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO
Endereço:

Rua Treze de Maio, 1266, 
Cidade Nova I

Horário de 
funcionamento:

Segunda a sexta, das 8h30 às 
18h, e sábados, das 9h às 13h

Contato:
(19) 99976-6822

Facebook:
Armazém Natural

Instagram:
@armazemnaturalindaiatuba

gastada por conta da crise 
em 2014, logo após a Copa, 
então acabou deixando de 
trabalhar na área.

À primeira vista
“A primeira vez que tive 

contato com os produtos 
naturais, foi quando entrei 
na loja de um amigo. Fiquei 
encantando, senti aquele 
aroma, vi aquele público 
e fiquei motivado com 
aquilo. Naquele momento 
eu me senti totalmente 
confortável com o ramo e 
tive certeza de que o que eu 
queria fazer era uma loja de 

Variedade de produtos do Armazém Natural garante escolhaProdutos naturais garantem mais qualidade de vida aos clientes 
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seus principais componen-
tes durante a produção e 
processamentos, além de 
serem saudáveis. 

Os alimentos não proces-
sados ou ultra processados, 
em especial os orgânicos, 
na grande maioria das ve-
zes, não contêm substâncias 
tóxicas trazidas pelos agro-
tóxicos e que trazem tantos 
malefícios à saúde.

Ao consumir esses pro-

produtos naturais”, conta 
Fabiano sobre o porquê de 
ter escolhido o ramo.

A empresa atualmente 
só existe em Indaiatuba, 
mas a possibilidade de 
expansão já foi pensada, 
talvez para algum outro 
mercado que também seja 
relacionado ao ramo ali-
mentício, porém Fabiano 
pretende manter os planos 
em suspense e deixar real-
mente para o futuro. 

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

dutos se permite que o or-
ganismo funcione melhor 
e com mais eficácia. Os 
produtos naturais consu-
midos de forma correta 
também podem auxiliar em 
dietas para emagrecimen-
to, controle de diabetes e 
hipertensão, porém sempre 
se deve procurar um médico 
especialista antes de iniciar 
qualquer dieta ou tratamen-
to. (RL).

DIVULGAÇÃO
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Estudantes da Rede Pública de Tauá, no Ceará, durante atividades na Sala Maker Espiral
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Ao comparar o cenário 
de diferentes países em 
relação ao número de dias 
em que as atividades de 
ensino-aprendizagem fica-
ram suspensas, é possível 
observar que, em 2021, o 
Brasil continuou apresen-
tando um período consi-
derável de aulas remotas. 
O levantamento revela 
que o país teve, em média, 
aproximadamente 100 dias 

A Amado Maker Edi-
tora é especializada na 
elaboração de material 
didático direcionado para 
a Cultura Maker e imple-
mentação de tecnologia 
educacional, como a insta-
lação de Espaços Makers, 
principalmente em escolas 

Educação no Brasil e mundo durante a pandemia

Empresa é especializada em material didático

de aulas remotas, consi-
derando escolas públicas 
e privadas das diferentes 
etapas de ensino.

Dados do monitoramen-
to global do fechamento de 
escolas causado pelo coro-
navírus, da Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco), mostram 
que o México, por exem-
plo, registrou 252 dias sem 

públicas do Brasil. Atende 
alunos e professores desde 
a Educação Infantil até o 
Ensino Médio e EJA.

Para o corpo docente, a 
Amado Maker disponibi-
liza um treinamento técni-
co e pedagógico robusto, 
com mestres e doutores na 

Educação 4.0 é chave para os estudantes 
eliminarem o déficit do pós-pandemia

A pandemia de Co-
vid-19 impactou a 
educação do Brasil 

e do mundo, refletindo na 
qualidade do ensino-apren-
dizagem dos estudantes, 
principalmente nos anos 
iniciais do Ensino Funda-
mental, quando acontece a 
alfabetização. Para comba-
ter o déficit causado pela 
falta de aulas presenciais, 
as instituições de ensino 
têm utilizado estratégias 
diferenciadas para acelerar 
o processo e neste contexto 
aparece a Educação 4.0, que 
visa a experiência prática e 
experimentação dos alunos.

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
publicou em julho a pesquisa 
“Resposta educacional à 
pandemia de Covid-19 no 
Brasil”, referente ao ano leti-
vo de 2021, o qual tem a fun-
ção de apurar informações 
relativas ao movimento e ao 
rendimento dos estudantes 
ao término do ano letivo.

Ao todo, 91,4% (162.818) 
das escolas que participaram 
do Censo Escolar 2021 res-
ponderam ao questionário. 
O percentual corresponde 
a 95,6% (131.808) da rede 
pública e 76,9% (31.010) 
da privada. Por meio do 
levantamento, é possível 
identificar as ações adota-
das pelas escolas brasileiras 
diante da necessidade de 
aplicar medidas de enfren-
tamento à disseminação do 
coronavírus.

Prazo
Entre essas ações está a 

adoção das escolas ao que o 
Conselho Nacional de Edu-
cação chama de “continuum 
curricular”, que implica a 
criação de um ciclo para 

Pesquisa revela que o Brasil registrou média de 100 dias de aulas pelo sistema remoto em 2021
conciliar anos escolares 
subsequentes com a devida 
adequação do currículo, 
objetivando minimizar a re-
tenção e o abandono escolar, 
devido à suspensão das ati-
vidades presenciais. Assim, 
as escolas teriam dois anos 
para cumprir os objetivos de 
aprendizagem. 

De acordo com a coor-
denadora pedagógica da 
empresa Amado Maker, 
Suzana Frittelli, para alcan-
çar esse objetivo é neces-
sário traçar estratégias que 
visam acelerar o processo 
de ensino-aprendizagem. 
“O modelo antigo de sala 
de aula em que alunos se 
sentam enfileirados em car-
teiras com conteúdo teórico 
passado por um professor, 
vem perdendo espaço pou-
co a pouco até a entrada 
definitiva da Educação 4.0, 
tanto em escolas particulares 
como nas públicas. Neste 
formato de ensino o deten-
tor do conhecimento deixa 
de ser apenas o educador, 
o qual se transforma em 
mediador colocando o aluno 
como protagonista do seu 
próprio conhecimento, des-
pertando a criatividade com 
atividades mão na massa e 
resolução de problemas”, 
explica Suzana.

Preocupação
Entretanto, com as mu-

danças, tanto globais como 
dentro da educação, é perce-
bida uma preocupação entre 
os educadores em relação 
às competências socioemo-
cionais que precisam ser 
trabalhadas dentro da sala de 
aula, as chamadas soft skills. 
“A Cultura Maker surge 
na contemporaneidade de 
forma muito coerente com 
a Educação 4.O, pois utiliza 
ferramentas tecnológicas 
na sala de aula e criação 
de ambientes inovadores 
que facilitam o trabalho do 

LAIS FERNANDES
Especial para o Mais Expressão 

atividades presenciais entre 
20 de setembro de 2020 e 
21 de agosto de 2021. 

Na Alemanha e no Pa-
raguai, foram registrados 
63 dias de paralisação, 
enquanto a Argentina, a 
Austrália, o Canadá, o Chi-
le e os Estados Unidos 
não suspenderam as aulas 
presenciais durante esse 
período. (LF).

área de Educação Maker, 
visando capacitar o educa-
dor para a apropriação das 
metodologias ativas de en-
sino e mantém a assessoria 
durante todo processo de 
aplicação e execução do 
projeto. (LF).

docente dentro das metodo-
logias ativas. Essa proposta 
é mais motivadora e contri-
bui para o desenvolvimento 
de softs skills, o que acaba 
acelerando o processo de 
ensino-aprendizagem e vai 
ao encontro do dia a dia des-

sa nova geração, ligada em 
tecnologias e inovações”, 
salienta Suzana.

Algumas das habilida-
des soft skills são: autono-
mia, criatividade, liderança, 
flexibilidade, trabalho em 
equipe, participação e de-

senvolvimento de projetos, 
autocontrole, consciência, 
assertividade, entusiasmo, 
empatia, respeito, imagi-
nação criativa, tolerância à 
frustração, foco, determina-
ção, organização, persistên-
cia e tolerância ao estresse.
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Colégio Meta trabalha competências 
socioemocionais para formar alunos

Mascotes têm papel estratégico
As mascotes do LIV 

representam um papel fun-
damental em todo esse pro-
cesso de construção. No 
Ensino Fundamental I são 
parte integrante da turma. 
Tomás, Geraldo e Fernanda 
são tão queridos pelos ami-
gos que cada um ganhou um 
cantinho especial dentro das 
salas de aula. Já na Educa-
ção Infantil, os personagens 
Juno, Lupe e Mel ganharam 
uma casa muito linda: a casa 
amarela, espaço de fala e de 
escuta em que acontecem 

muitas das aulas de educa-
ção socioemocional.

O amor e carinho pelas 
mascotes são tão grandes 
que toda semana uma crian-
ça convida a mascote da sua 
turma para passar o final de 
semana juntos, em família. 
Por meio deste projeto, que 
é desenvolvido em parceria 
com as famílias, as crianças 
colocam em prática tudo 
que aprendem nas aulas de 
educação socioemocional: 
respeito, amizade, coope-
ração, generosidade, amor.

Preocupação é com a socialização, já que é por meio 
das relações que acontecem muitos aprendizados

Embora seja cada vez 
mais reconhecida a 
importância do desen-

volvimento intencional de ca-
pacidades que extrapolam os 
conteúdos cognitivos, muitas 
vezes surgem questões sobre 
como a educação socioemo-
cional acontece na prática. 

Já é unânime para os edu-
cadores a relevância do tra-
balho pedagógico focado nas 
competências socioemocio-
nais. Mas o que é educação 
socioemocional?

A educação socioemocio-
nal é o processo formativo 
que considera o desenvolvi-
mento dos aspectos sociais 
e emocionais dos alunos. 
Alinhada à concepção de 
educação integral, o tema pas-
sou a fazer parte do currículo 
obrigatório nacional por meio 
da Base Nacional Comum 
Curricular. 

Trata-se de uma perspec-
tiva que promove de maneira 
intencional o trabalho com a 

inteligência emocional e as 
chamadas competências so-
cioemocionais. Essa aborda-
gem sempre aconteceu dentro 
do Colégio Meta, entretanto, 
essa preocupação se tornou 
ainda mais evidente, pois 
a carência de socialização 
acabou sendo um prejuízo 
para todos, já que é por meio 
das relações que acontecem 
muitos aprendizados. 

Com o isolamento social, 
os índices de ansiedade e 
depressão aumentaram de so-
bremaneira. Se para os adul-
tos esse cenário já é difícil, 
imagine nessa fase da vida.

E foi aí que o LIV – Labo-
ratório Inteligência de Vida, 
chegou no Colégio! O LIV é 
o programa que desenvolve o 
pilar socioemocional em es-
colas de todo o Brasil, criando 
espaços de fala e de escuta 
para ampliar a compreensão 
de si, do outro e do mundo. 

O LIV acredita que todas 
as nossas vivências e os sen-
timentos envolvidos nelas 
nos ensinam, diariamente, a 
nos relacionarmos conosco e 
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com o mundo ao nosso redor. 
E foi assim que as aulas de 
educação socioemocional, 
visivelmente, fizeram a dife-
rença na vida dos estudantes 
do Colégio Meta.

O programa oferece aulas 
semanais que acontecem por 
meio de histórias em que as 
crianças são apresentadas a 
situações comuns, vividas 
em seu dia a dia, gerando 
identificação com os perso-
nagens Juno, Lupe e Mel, da 
educação infantil, e Tomás, 
Geraldo e Fernanda, do En-
sino Fundamental I.

Alunos do 1º ano que estão trabalhando dentro dos programas

Para conhecer mais sobre as 
atividades desenvolvidas no 

Colégio Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com, as redes 
sociais facebook.com.br/cole-

giometa e
instagram.com/colegiometain-

daiatuba ou faça uma visita pre-
sencial. A Unidade I está situada 
à Rua Hermínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina, e a Unidade II, 

à Av. Cel. Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.

Serviço
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Uso de autotestes de Covid-19 já gera 
subnotificações dos casos positivos

A Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância 
Sanitária) aprovou a 

venda em farmácias do auto-
teste da Covid-19 em março 
deste ano. A alternativa 
chegou principalmente por 
conta do aumento do número 
de casos de infecção a partir 
do começo do ano, mas a op-
ção traz alguns problemas.

O farmacêutico Rafael 
Brota, graduado em Farmá-
cia desde 2011 e funcionário 
da rede Drogal, afirma que 
o autoteste precisa ser feito 
entre o quinto e o sétimo dia 
após o aparecimento dos sin-
tomas. Antes disso a mucosa 
nasal ainda não acumulou os 
antígenos. “Muitas vezes as 
pessoas fazem o autoteste 
antes e por isso acabam ge-
rando um falso negativo e se 
iludem com isso”, diz. 

Outro problema, afirma 
ele, é que o autoteste não 
gera um laudo do farma-
cêutico e por isso não pode 

Farmacêutico afirma que, além de não haver laudo para 
comunicar o resultado, o teste pode ser mal aplicado 

ser apresentado como prova 
para solicitação de atestados 
médicos, caso a pessoa ne-
cessite se ausentar do traba-
lho, por exemplo. “Acredito 
que o autoteste é eficaz e 
pode ajudar, mas só se apli-
cado corretamente. Hoje está 
atrapalhando bastante o con-
trole das notificações pelos 
órgãos de saúde”, defende.

A dificuldade em regis-
trar o número de pessoas 
que utilizam o autoteste e, 
dentre estas, quais estão 
contaminadas com o vírus e 
quais não estão, tem sido a 
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maior preocupação. Para que 
o risco de subnotificação di-
minua, é necessário que tan-
to os órgãos públicos quanto 
as empresas se dediquem a 
campanhas de conscientiza-
ção e ações educativas que 
orientem a população sobre 
a importância de notificar os 
serviços de saúde. 

É importante salientar 
também que o autoteste 
tem a sensibilidade mínima 
exigida pela Anvisa, que 
é de 80% - isto é, de cada 
100 pessoas infectadas, pelo 
menos 80 devem obter re-

Autotestes de Covid liberados pela Anvisa para ajudar 
na identificação de contaminação trazem problemas

Não há controle de testes feitos
A Prefeitura de Indaia-

tuba informou que não há 
nenhum mecanismo de con-
trole das farmácias para 
com a Secretaria de Saúde 
a respeito da quantidade de 
testes vendidos e tampou-
co há resolução da Anvisa 
que obrigue as farmácias a 
passarem esse quantitativo. 
Porém, na bula de todos os 

tipos de autoteste há a orien-
tação para que, em casos 
positivos, se busque uma 
unidade de saúde e só então 
o exame será refeito e o aten-
dimento clínico recebido.

De maneira geral, a situa-
ção atual atrapalha, porque a 
Secretaria de Saúde fica sem 
conseguir medir, de fato, a 
transmissibilidade. (BG).

Preço do kit varia de R$ 50 a R$ 70
Os preços dos kits de 

autoteste para se detectar a 
Covid-19 variam em média 
entre R$ 50 e R$ 70. O nú-
mero de testes que cada pes-
soa pode adquirir é limitado 
para cada CPF em algumas 
farmácias, mas na grande 
maioria é liberado.

O autoteste é parecido 
com o teste rápido e foi de-

senvolvido para ser aplicado 
por pessoas leigas, em casa.

O kit é composto por dis-
positivo de teste, tampão de 
extração, filtro e swab – uma 
espécie de cotonete utilizado 
para coletar a secreção nasal. 

Depois da coleta, o ma-
terial deve ser depositado 
no dispositivo e o resultado 
sai em até 20 minutos. (BG).
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Imunização começou na segunda-
-feira (8) e vai até 9 de setembro em 
todas as unidades básicas de saúde 

Cidade projeta vacinar 13 mil crianças contra 
poliomielite com campanha Multivacinação

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Indaia-
tuba iniciou nesta se-

gunda-feira (8) a Campanha 
de Vacinação contra a Po-
liomielite e Multivacinação. 
O foco é vacinar crianças 
menores de 5 anos contra a 
poliomielite, também cha-
mada de paralisia infantil, e 
atualizar a caderneta vacinal 
dos menores de 15 anos con-
tra diversas doenças. 

As vacinas estão dispo-
níveis para este público em 
todas as unidades básicas de 
saúde (UBSs), das 7h30 às 
16h30. A campanha segue 
até o dia 9 de setembro.

De acordo com a pasta, a 
campanha pretende vacinar 
cerca de 13 mil crianças con-
tra a pólio, com a expectati-
va de atingir a meta de 95%. 
Já com a Multivacinação, a 
Secretaria de Saúde infor-

A poliomielite é uma 
doença contagiosa aguda 
causada por vírus que pode 
infectar crianças e adultos 
e em casos graves pode 
acarretar paralisia nos mem-
bros inferiores. Cerca de 1 
em cada 100 crianças com 
poliomielite podem desen-
volver a forma paralítica da 
doença. “Isso pode causar 
insuficiência respiratória e 
até a morte. Então a vacina é 
que pode proteger o pequeno 
de uma paralisia. Não tem 
discussão sobre sua extrema 
importância. Nesse caso a 
vacina salva a vida e ainda 
preserva a qualidade dessa 
vida. As crianças precisam 
ser vacinadas”, alerta a mé-

Pediatra alerta sobre a importância da vacinação 

LEONARDO CRUZ RIC/PMI

mou que não existe meta 
imposta pelo Ministério da 
Saúde por ser uma vacinação 
com o intuito de atualizar a 
carteirinha de vacinação de 
crianças e adolescentes.

As vacinas disponíveis 
são: Hepatite A e B, Penta 
(DTP/Hib/Hep B), Pneumo-
cócica 10 valente, VIP (Va-
cina Inativada Poliomielite), 
VRH (Vacina Rotavírus 
Humano), Meningocócica 
C (conjugada), VOP (Vacina 
Oral Poliomielite), Febre 
amarela, Tríplice viral (Sa-
rampo, Rubéola, Caxumba), 
Tetraviral (Sarampo, Rubé-
ola, Caxumba, Varicela), 
DTP (tríplice bacteriana), 
Varicela e HPV quadriva-
lente (Papilomavírus Hu-
mano).

Estarão disponíveis para 
os adolescentes, as vacinas 
HPV, dT (dupla adul-to), 
Febre amarela, Tríplice vi-
ral, Hepatite B, dTpa e Me-
ningocócica ACWY (con-

jugada). 
Todos os imunizantes 

que integram o Programa 
Nacional de Imunizações 
são seguros e estão registra-
dos pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária.

Para a vacinação devem 
ser apresentados Cartão 
SUS, RG ou documento com 
foto e carteira de vacinação, 
para que o profissional de 
saúde possa atualizar com as 
vacinas faltantes. É necessá-

Campanhas têm como foco alcançar as crianças 
e adolescentes com idade até 15 anos

Outras doenças pedem atenção
dica pediatra e docente do 
curso de Medicina do Grupo 
UniEduk, Dra. Lívia Franco.

A pólio é considerada 
erradicada no Brasil há 28 
anos. O último registro foi 
em 1989. Porém, a baixa 
cobertura vacinal tem pre-
ocupado especialistas que 
fazem um apelo para que as 
crianças sejam vacinadas 
contra a doença.

O temor se justifica por 
uma somatória de motivos: 
circulação do vírus pelo 
mundo, notificação de casos 
em outros países e índices 
de vacinação abaixo da 
meta de 95%. “No Brasil, 
recebemos certificado de 
erradicação da poliomie-

lite e, hoje, estamos com 
a cobertura vacinal menor 
do que 50% em diversas 
regiões para a doença, o que 
torna o risco real”, explica. 

Em julho deste ano, os 
Estados Unidos detecta-
ram uma contaminação por 
poliomielite depois de 29 
anos. O caso foi identificado 
no Condado de Rockland, 
em Nova York, e de acor-
do com o Departamento de 
Saúde do Estado, a infecção 
pode ter acontecido fora do 
país. Também em 2022, 
Moçambique (em maio) e 
Malauí (em fevereiro) tam-
bém registraram pacientes 
diagnosticados com pólio. 
(DK).

A médica pediatra e do-
cente do curso de Medicina 
do Grupo UniEduk, Dra. Lí-
via Franco, alerta que todas 
as crianças devem ter seu 
calendário vacinal completo, 
por isso é importante os pais 
participarem da campanha 
de Multivacinação para que 
a criança ou adolescente re-
ceba a imunização que está 
em falta.

“As  vac inas  podem 
causar as reações comuns 
do sistema imunológico 
funcionante, ou seja, o 
mecanismo que usamos 

para nos proteger, como a 
febre ou a dor local. Porém 
sabemos que as vacinas 
quando são aprovadas pas-
sam por diversos testes e, 
portanto, são de segurança 
confiável. Assim, os pais 
devem proteger seus filhos 
e seguir as orientações da 
sua pediatra quanto aos 
cuidados pós-vacina. Mas, 
com certeza, essas reações 
serão muito menos prejudi-
ciais do que a doença para 
a qual estaremos vacinando 
os pequenos”, orienta a 
pediatra. (DK).

LOCAIS DE VACINAÇÃO

• Vila de Todos os Santos – 8h às 17h – Praça em frente à 
UBS 9;

• Cecap – 8h às 17h – Praça em frente à UBS da Cecap;
• Morada do Sol – 8h às 17h – Rua Zephiro Puccinelli s/nº, 

atrás da UPA em frente ao CEO da Morada do Sol;
• Centro – 8h às 17h – Praça Dom Pedro;

• Jardim Esplanada – 8h às 17h – No estacionamento em fren-
te à Pre-feitura;

• Jardim Oliveira Camargo – 8h às 11h30 – Em frente à 
Escola Esta-dual Deolinda Maneira Severo;

• Jardim Campo Bonito – 13h às 17h – Em frente à Creche 
Francisca Nadir Ferreira Menk Chiquita;

• Veredas da Conquista – 8h às 11h30 – Na praça no final da 
Rua Ayrton Senna da Silva;

• Engenho – 8h às 11h30;
• Caminho da Luz – 8h às 11h30 – Praça na entrada do bairro.

FONTE: PREFEITURA DE INDAIATUBA
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Desconhecido para em barraca de 
hortifruti e atira 4 vezes em vendedor

GUARDA CIVIL

DIVULGAÇÃO

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 

Ainda não se sabe o que motivou o crime; após os tiros, 
o agressor fugiu e a vítima segue internada em hospital

Testemunhas contaram à 
polícia que um vendedor 
de hortifruti trabalhava 

em uma barraca de verduras e 
legumes, montada na calçada 
de uma das ruas mais famosas 
do Jardim Morada do Sol, 
quando foi surpreendido com 
um homem de moto, com a 
placa encoberta para não ser 
identificado, que se aproximou 
e efetuou quatro disparos contra 

ele na tarde do último sábado.
Três dos disparos atingiram 

a região da cervical, lombar 
e glúteo e o quarto o caixa 
eletrônico, que fica nas proxi-
midades do supermercado São 
Vicente. 

Após os disparos efetuados, 
o homem fugiu tomando o sen-
tido da Avenida Ário Barnabé. 
Ninguém impediu a sua fuga 
nem o identificou. A vítima foi 
encaminhada à UPA, onde re-
cebeu os primeiros atendimen-
tos, mas, devido à gravidade 
dos ferimentos, precisou ser 

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

transferida ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo.

A Guarda Civil esteve no 
local fazendo o isolamento até 
a chegada da Perícia Criminal 
de Campinas, que após os 
trabalhos liberou o local. Os 
policiais ainda investigam o 
caso. Até o encerramento desta 
edição, o vendedor continuava 
internado e seu estado era 
grave.

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

Motorista de carro atinge motoqueiro e o 
deixa em estado grave após o acidente

Motociclista fica ferido 
após bater em uma placa

Cunhados se desentendem e um deles 
atira no outro no bairro Jd Lauro Bueno

Um ciclista ficou gra-
vemente ferido na noite de 
terça-feira (9) após ser atin-
gido com o seu veículo por 
um automóvel no viaduto da 
Rodovia Santos Dumont, a 
SP-75. 

Com a colisão, a vítima foi 
lançada no asfalto onde ficou 
caída, com várias escoriações 
pelo corpo. Por conta dos 
ferimentos, o ciclista foi en-
caminhado pelos socorristas 
do Serviço de Emergência 
(192) à UPA, onde passou por 
atendimento médico. 

De acordo a apuração, a 
vítima estava trafegando com 
sua bicicleta pela via, sentido 
Distrito Industrial- Centro, 
quando ocorreu o acidente. O 

Um homem de 38 anos 
perdeu o controle da moto 
que conduzia na tarde de 
domingo (7) e acabou ba-
tendo em uma placa de 
sinalização. O acidente 
aconteceu na Rodovia San-
tos Dumont (SP-75), en-
quanto a vítima trafegava 
sentido Salto-Campinas, e 
foi flagrado pelas câmeras.

Segundo informações 
do boletim de ocorrência, 
a vítima estava próxima 
ao Km 55 quando perdeu 
o controle da direção do 
veículo, bateu e caiu. Devi-

Policiais estiveram no local do acidente para o registro

Vendedor baleado teve de ser levado ao hospital

O motociclista ficou gravemente ferido

do à queda, o motociclista 
teve uma fratura na perna 
esquerda, recebeu os pri-
meiros socorros no local 
e depois foi encaminhado 
à emergência do Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo.

Os policiais rodoviá-
rios, que estiveram no local 
do acidente para controlar 
o tráfego e registrar a ocor-
rência, disseram que as 
causas do acidente ainda 
serão investigadas. (Raya-
ne Lins, do programa de 
estágio).

Uma discussão entre 
cunhados por conta de um 
cheque terminou em tiros na 
tarde de domingo (7), no bair-
ro Jardim Lauro Bueno, e a 
vítima segue em observação.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o desentendi-
mento aconteceu entre dois 

cunhados por conta da troca 
de um cheque no valor de R$ 
10.000, que pertencia a mãe 
da vítima e foi devolvido sem 
fundo. 

O autor se exaltou com 
o seu cunhado e efetuou três 
disparos. Um deles acertou 
uma das pernas da vítima.

O homem ferido foi socorri-
do ao pronto socorro e ficou em 
observação. Os policiais reali-
zaram buscas, porém autor dos 
disparos não foi encontrado. O 
local também foi isolado até a 
chegada da Perícia Criminal.. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).

motorista do automóvel parou 
para prestar ajuda, obtendo 
também auxílio de outros que 
estavam no local até a chegada 
do socorro. Chovia muito no 
momento do acidente. 

A Guarda Civil esteve no 

local para o atendimento da 
ocorrência. As causas ainda 
serão investigadas. Não houve 
a necessidade de bloqueio do 
tráfego de veículos no local. 
(Rayane Lins, do programa de 
estágio).
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Pais do Grupo Mais Expressão comentam 
como veem e como encaram paternidade
O diretor geral Alan de Santi fala da responsabilidade e o editor-chefe Eloy de Oliveira do planejamento

Dono dos melhores 
conselhos, motorista 
particular, super-he-

rói, exemplo a ser seguido: 
são estas algumas das fun-
ções que um pai desempenha 
ao longo da vida. A pater-
nidade é um desafio, uma 
experiência como nenhuma 
outra vivida. “É um senti-
mento que só quem é pai con-
segue saber, uma coisa fora 
do comum”, foi a primeira 
resposta que o diretor geral 
do Mais Expressão, Alan 
de Santi, proferiu ao ser per-
guntado sobre o significado 
da paternidade para esta re-
portagem especial em razão 
da comemoração do Dia dos 
Pais neste domingo (14).

No Grupo Mais Expres-
são, há apenas dois pais 
hoje: o diretor geral Alan de 
Santi e o editor-chefe Eloy 
de Oliveira.

Alan também frisou a res-
ponsabilidade que é preciso 

ter na paternidade, uma vez 
que o pai é também respon-
sável pela criação e o bem-
-estar das crianças. “É um 
pedaço de você que está ali 
fora, quando fica doente dá 
desespero. É muita responsa-
bilidade”, comentou, ao falar 
mais sobre a sua experiência 
de paternidade com a filha, 
Isabela de Santi (12). 

Para além das brinca-
deiras, dos cuidados e da 
responsabilidade com a vida 
que foi gerada, o planeja-
mento também ganha um 
papel muito importante, isso 
mesmo até antes de as crian-
ças nascerem. “Sempre tive 
planejamento, minha pro-
posta era ter dois filhos com 
diferença de dois anos entre 
eles. Não saiu exatamente 
como planejado, a diferença 
de idade acabou sendo de 
quase três anos, mas ainda 
assim dentro do esperado”, 
comentou o editor-chefe do 
Mais Expressão, Eloy de Oli-
veira. Ele é pai da Fernanda 
de Oliveira (34) e Marcelo de 
Oliveira (31). 

A parte financeira tam-
bém foi lembrada por Eloy. 
Segundo uma pesquisa citada 
por ele, criar um filho do nas-
cimento até a faculdade equi-
vale a um custo semelhante 
ao de um apartamento em 
uma grande cidade. “Então 
é preciso pensar bem, não é 
justo com quem vai nascer 
e nem com você a falta de 
condições para criar a crian-
ça. É preciso dar condições 
mínimas de desenvolvimento 
e crescimento aos filhos”, 
comentou.

Caderno especial passa dicas  
O Mais Expressão pre-

parou um caderno especial 
sobre o Dia dos Pais para 
celebrar a data comemo-
rativa, que vai circular 
junto com esta edição e 
que traz sugestões de pre-
sentes, cuidados, locais 
de alimentação e diversas 
outras dicas para os filhos 
lembrarem da data.  

Segundo o editor-chefe 
Eloy de Oliveira, o cader-

no foi pensado para trazer 
sugestões que podem ter 
boa aceitação. “Nós pen-
samos em um caderno com 
prestação de serviço. Va-
mos dar dicas de presentes 
e mostrar lugares legais e 
que podem ser visitados 
durante o Dia dos Pais ou 
mesmo servir de indica-
ções para outros dias”.

Na sessão de comidas, 
indicamos locais. (LM).

ARQUIVO PESSOAL

O editor-chefe do Mais Expressão, Eloy de Oliveira, 
e o seu casal de filhos, Fernanda e Marcelo
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Preparem seus unifor-
mes e chuteiras que a 
9ª Copa Superfrutos 

Atletas de Cristo / Aifa 2022 
- Categoria Veterano (35+) 
já abriu sua temporada de 
inscrições, com data e local 
marcados. 

As inscrições foram aber-
tas nesta terça-feira (09) e 
rolam até o dia 31/08, na 
Casa do Futebol, localizada 
à Rua Padre Francisco de 
Paula Cabral Vasconcellos, 
1466 – Parque das Nações, 

atual sede das ligas de futebol 
e futsal da cidade de Indaia-
tuba (LIDI, AIFA e Atletas 
de Cristo).

Até o momento, nove 
equipes estão confirmadas 
na copa, porém as inscrições 
irão rolar neste mês de agos-
to para que os interessados 
confirmem a participação e 
para que outras igrejas tam-
bém possam se inscrever. 
Os jogos da primeira fase do 
campeonato aconteceram no 
Ginásio do Primavera e os da 
segunda fase no Complexo 
Morada do Sol

Na segunda-feira (08), 

Acesso vai até o dia 31 de agosto na Casa do Futebol, que é a atual sede das ligas de futebol e futsal

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

houve uma reunião com a 
participação dos atletas da 
última e representantes das 
igrejas interessadas em par-
ticipar do campeonato, para 
alinhar detalhes referentes à 
copa, discutir e decidir sobre 
o regulamento, sistema de 
disputa e novas ideias para 
aprimorar e tornar a com-
petição cada dia melhor. 
Inclusive uma das ideias é 
contar com um patrocinador 
oficial para este campeonato 
dos veteranos.

O campeonato tem o ob-
jetivo de promover o en-
tretenimento, integração e 

Começam as inscrições para mais uma 
copa de veteranos dos Atletas de Cristo

ARQUIVO PESSOAL
confraternização entre as 
igrejas da cidade, bem como 
a evangelização através do 
esporte. Também tem como 
finalidade propor a prática 
da atividade esportiva, em 
especial o futsal, como pre-
venção às drogas e à violên-
cia, divulgando dentro e fora 
das quadras o “Fair play”, 
famoso jogo limpo. 

O início do campeonato 
está previsto para o dia 11/09 
e de acordo com o diretor de 
Futsal do Ministério Atletas 
de Cristo de Indaiatuba, Le-
onardo Reche Gomes, a ideia 

é manter o mesmo sistema 
de campeões série Ouro e 
Prata, dependendo da quan-
tidade de igrejas inscritas. 
“Os times jogam entre si e 
alguns grupos se classificam 
para as quartas de finais. Nas 
quartas, quem ganhar vai pra 
semifinal série Ouro e quem 
perder fica na semifinal série 
Prata, depois os vencedores 
das semifinais realizam finais 
série Ouro e série Prata.”

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

O diretor de Futsal do 
Ministério Atletas de Cristo 
de Indaiatuba, Leonardo 
Reche Gomes, conta que tem 
uma grande expectativa para 
o início dos jogos. “Após 2 
anos sem competições devi-
do à pandemia, todos atletas, 
comissão técnica, torcedores 
estão muito felizes em poder 
voltar a disputar os jogos 
deste campeonato, que é tão 
tradicional na nossa cidade. 

Reunião que ocorreu com os participantes e representan-
tes das igrejas interessadas em participar do campeonato

Expectativa é de mais um sucesso 
E assim como a 20ª Copa 
Categoria Adulto foi um su-
cesso, esperamos que agora 
a 9ª Copa Categoria Vetera-
no seja também.”

No final da competição 
haverá entrega de troféus e 
medalhas para os campeões 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Esportes. A 
entrega de bíblias e outros 
brindes está sendo alinhada”, 
conclui Leonardo. (RL).
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Conselheiros do Primavera fazem história 
com a aprovação de clube-empresa

Reunidos em assem-
bleia ontem (10) os 
31 votantes apro-

varam por unanimidade a 
criação de uma Sociedade 
Anônima do Futebol (SAF) 
e o repasse do controle do 
clube para os empresários 
Nenê Zini e Deco. Segundo 
o Mais Expressão apurou, o 
clima no clube é de felici-
dade e esperança para um 
futuro promissor. 

Apesar de alguns pontos 
de discórdia ao longo das 
últimas semanas, a votação 
da assembleia foi marcada 
pela tranquilidade e cordia-
lidade entre os votantes. A 
reunião foi bastante rápida e 
durou cerca de 40 minutos. 
Do lado de fora do clube, 
membros da torcida orga-
nizada “Terror Fantasma’ 
entoavam gritos de incen-
tivo ao clube e também a 

Empresários Nenê Zini e Deco vão 
assumir o controle do Fantasma para  
trazer novos investimentos
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

aprovação do negócio. 
Os dois empresários que 

passam a deter o controle do 
Primavera também come-
moraram a aprovação. Se-
gundo o ex-jogador Deco, 
o clube deu um passo no 
caminho da modernização. 
“O Primavera é um clube 
história e precisava dar 
um passo à frente para a 
modernização. A SAF veio 
para ajudar e vai trazer 
investimentos. É a forma 
de o Primavera conseguir 
o nosso investimento e co-
locar o clube mais acima”, 
comentou. 

O empresário Nenê Zini 
seguiu na mesma linha e pe-
diu a participação de todos. 
“Nós temos um trabalho 
muito árduo, precisamos de 
todo mundo. A SAF é um 
instrumento de moderni-
dade que traz respeito para 
todos.  O fato de ser uma 
decisão unânime traz mais 
responsabilidade para todo 

REPRODUÇÃO

mundo participar, nós não 
vamos conseguir fazer nada 
sozinho”, disse. 

Os dois empresários 
controlam o clube desde 
2020 e conquistaram o vi-
ce-campeonato e o acesso 
para à Série A-2 em 2021, 
o encorajou a criação do 
clube-empresa agora com o 
aval do conselho. Neste ano, 
o clube chegou às quartas de 
final do estadual, chegando 
à sua melhor colocação no 
ranking de posições dos 
clubes paulistas. 

Ao subir ao gramado do 
Gigante da Vila amanhã 
(13), às 15h, o Primavera 
pode garantir a sua pri-
meira vitória jogando em 
casa na Copa Paulista. Os 
três pontos também seriam 
fundamentais para manter o 
clube na segunda colocação 
do Grupo 2 e, a depender 
dos resultados, diminuir a 
distância para o líder Des-
portivo Brasil. 

Com um gol na última 
partida contra o Desportivo 
Brasil e dois na Copa Pau-
lista, o atacante Luan é visto 
como uma das principais 
esperanças de gol do clube. 
Outra aposta do técnico 
Wilson Júnior são os chutes 
longo de Wagner de bola 
parada. O ataque, no entanto, 
não tem feito muitos gols 
na competição, até aqui são 
cinco gols marcados. (LM)

Time busca a primeira vitória em casa

Assembleia definiu a criação da Sociedade Anônima do Futebol e repasse do controle ao grupo gestor atual



A18



Prime Yoga faz sua estreia neste ano
Loja é especializada na comercialização de modelado-
res pós-cirúrgicos, lingeries e moda fitness 

A19

especializada em modeladores 
corporais necessários em casos 
de cirurgias, como a colocação 
de próteses mamárias (sili-
cone), redução das mamas, 
lipoaspiração e até mesmo 
cirurgia bariátrica (redução 
de estômago). “Sabemos que 
muitas mulheres passam anos 
se preparando para o momento 
de uma cirurgia plástica, por 
isso oferecemos o enxoval 
completo para isso”. 

Os modeladores são ajusta-
dos de acordo com as medidas 
de cada pessoa, para que sejam 
utilizados por até três meses. 
Para isso, a loja dispõe de vá-
rias costureiras que ajustam as 
peças de forma personalizada. 
Durante o processo, a pessoa 
perde medidas e precisa que a 
malha seja ajustada, por isso a 
empresária mantém um ateliê 
especializado.

“Minha formação em Fi-
sioterapia ajuda a entender o 
que cada cliente precisa. Os 
modeladores são essenciais 
no período pós-cirúrgico, pois 
diminuem o inchaço, ativam a 
circulação sanguínea e ajudam 
no processo de cicatrização”, 
explica a empresária.

BÁRBARA GARCIA
radacao@maisexpressao.com.br 

DIVULGAÇÃO

A loja Prime          Yoga, 
especializada em mo-
deladores e meias 

pós-cirúrgicas, lingeries, pi-
jamas e moda fitness, é mais 
empresa que faz a sua estreia 
no Troféu Frutos de Indaiá 
deste ano. Integrante de uma 
franquia presente em cerca de 
20 cidades do Estado de São 
Paulo, a unidade de Indaiatuba 
tem apenas nove meses e foi 
fundada pela fisioterapeuta e 
empresária Joyce de Jesus, de 
36 anos. 

Joyce de Jesus acredita 
que, justamente pelo fato de 
a franquia ser nova na cidade, 
participar do Troféu Frutos 
de Indaiá dará a ela e sua 
equipe a oportunidade de au-
mentar a visibilidade da marca 
perante os clientes. A Prime 
Yoga é a primeira empresa 
desse segmento na cidade.

A empresária explica que 
o espaço não é uma escola 
ou academia de yoga, como 
alguns imaginam, antes de 
conhecer. Em vez disso, ela 
afirma que se trata de uma loja 

A fisioterapeuta e empresária Joyce de Jesus, responsável 
pela instalação da Prime Yoga em Indaiatuba

Troféu recebe grandes nomes da música a cada ano
O Troféu Frutos de In-

daiá está presente na cidade 
de Indaiatuba desde 2005 e 
nesses 17 anos de existên-
cia se tornou tradicional na 
cidade. O principal objeti-
vo do evento é reconhecer 
empresas e profissionais 

autônomos, estimulando a 
economia local. 

Todo ano grandes nomes 
da música se apresentam. Já 
estiveram presentes Guilher-
me Arantes, Chitãozinho e 
Xororó e na última edição 
Alexandre Pires.

Para a próxima edição, 
está confirmado o show 
da dupla sertaneja Marcos 
& Belutti, famosos pelos 
hits “Domingo de Manhã”, 
“Aquele 1%” e “Romântico 
Anônimo”.  (BG).

Além disso, a loja oferece 
muitas outras peças como 
meias antitrombo, usadas 
geralmente por duas semanas, 
para ajudar a ativar a vascula-
rização sanguínea nas pernas 
e evitar a coagulação. Ainda 
oferecem pijamas, lingeries, 
chinelos de quarto e moda 
fitness. 

“Nós trabalhamos com 
marcas diferenciadas de lin-
geries e pijamas, que incluem 
a linha plus size. Além disso, 
orientamos as mulheres so-
bre qual modelo e tamanho 
certo dos sutiãs, para que não 
prejudique as costas e dê a 
sustentação adequada para as 
mamas. Dar a assistência após 
a venda é de grande importân-
cia para nós”. 
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Signo de Libra
Quem é do Signo de Li-
bra estará cautelosa com 

suas atitudes e falas nos primeiros dias 
da semana. Isso porque a harmonia de 
Lua, Urano e Marte faz a libriana ficar 
ligada em estratégias para alcançar seus 
objetivos, viu? Na quinta, o movimento 
de Vênus deixa os rolês com as amigas 
ainda mais bacanas. E o fim de semana 
promete uma vibe bem introspectiva. 
Tente aliviar a mente de preocupações 
excessivas, tá?

Signo de Escorpião
O jeito espontâneo da garota 
do Signo de Escorpião vai 

chamar a atenção das pessoas ao redor 
nesta semana. A escorpiana vai adotar 
ainda uma postura prática e aberta a 
novas ideias, viu? Na quinta, sua cria-
tividade explode! E é a partir de sexta 
que os desafios podem tirar sua tran-
quilidade. As questões familiares, por 
exemplo, devem demandar sua energia. 
Seja empática e compreensiva.

Signo de Sagitário
A garota do Signo de Sagi-
tário tentará equilibrar seu 

lado dinâmico e prático com a veia cal-
culista e metódica no início da semana. 
Pode até parecer complicado, mas esse 
mix de características ajudará você a 
reunir coragem para se jogar em novas 
experiências! Na sexta, a tensão da Lua 
e Saturno com Sol, Urano e Marte serve 
de alerta para evitar posturas inflexíveis 
que se alimentam da intolerância, ok? 

Signo de Capricórnio
Ótima notícia para quem é 
do Signo de Capricórnio: os 

astros anunciam uma fase positiva para 
os relacionamentos a partir de terça! A 
capricorniana estará com sua percepção 
crítica apurada nessa fase, além de es-
banjar energia para curtir vários rolês. 
E fica o alerta: o movimento de Lua e 
Netuno indica que será necessário se 
libertar de ilusões e encarar os fatos de 
modo objetivo.

Signo de Aquário
A garota do Signo de Aquá-
rio vai estar muito produtiva 

nesta semana. Além disso, a aquariana 
se mostrará bem aberta para trabalhar 
em grupo, viu? Os relacionamentos 
prometem fluir sem problemas nesse 
ciclo, só tenha cuidado porque, a partir 
de sexta, o movimento dos astros faz 
você ficar bem crítica em relação às 
pessoas ao redor. Já no fim de semana, 
sua criatividade estará a mil!

Signo de Peixes
Entusiasmo e comprometi-
mento vão marcar a semana 

da garota do Signo de Peixes! A pisciana 
também deve focar na colaboração. 
Acione as bffs e se jogue em novos 
projetos, combinado? A partir de sexta, 
uma fase mais desafiadora começa, viu? 
A dica é não deixar o pessimismo tomar 
conta. Você deve sentir dificuldade de 
equilibrar seus interesses com os das 
pessoas ao redor, o que pode gerar 
conflitos!

HORÓSCOPO

De 12 a 18 de Agosto de 2022

Signo de Áries
Os astros indicam que a 
semana da garota do Sig-

no de Áries será de muito amadure-
cimento, viu? Você começa o ciclo 
bem proativa, com senso crítico 
apurado e cheia de estratégias. Ca-
risma também não vai faltar para 
a ariana! Mas, a partir de sexta, o 
cenário muda: uma fase de insta-
bilidade emocional deve abalar sua 
autoconfiança.

Signo de Touro
Quem é do Signo de 
Touro começa a semana 

querendo ampliar seus horizontes 
e aproveitar todas as oportunidades 
que cruzarem seu caminho. A tauri-
na também fica muito determinada 
e criativa nesse ciclo. Já no fim de 
semana, uma fase tensa na área dos 
relacionamentos deve trazer novos 
desafios para você. É hora de ficar 
mais introspectiva para pensar com 
clareza, ok?

Signo de Gêmeos
Os relacionamentos esta-
rão favorecidos para a ga-

rota do Signo de Gêmeos já no início 
da semana, viu? E mais: coragem e 
ousadia devem marcar as atitudes 
da geminiana nessa fase. Sua criati-
vidade também estará a mil, então, 
aproveite! Ó, mas fique alerta: você 
vai precisar lidar com a sensação de 
sobrecarga e insatisfação em alguns 
momentos devido ao movimento de 
Lua e Netuno, ok?

Signo de Câncer
A representante do Signo 
de Câncer deve enfrentar 

altos e baixos nos relacionamentos 
nesta semana, principalmente na área 
da amizades. Será importante ter em-
patia e paciência para harmonizar a si-
tuação, tá? A partir de quinta, apostar 
numa pegada mais flexível será essen-
cial para fugir do estresse, e o auto-
controle se torna seu diferencial para 
agir com muito equilíbrio emocional.

Signo de Leão
A garota do Signo de 
Leão estará mais ambiciosa 

do que nunca nesta semana! Só que, 
já no início do ciclo, uma postura prá-
tica e equilibrada será essencial para 
lidar com as tretas que cruzarem seu 
caminho, ok? A boa notícia é que sua 
autoestima se eleva devido ao movi-
mento de Vênus. E o lado negativo é 
que a leonina vai enfrentar uma fase 
complexa para os relacionamentos a 
partir de sexta. Fique ligada!

Signo de Virgem
Bem-estar será o foco da ga-
rota do Signo de Virgem nes-

ta semana. Não deixe de priorizar o 
autocuidado e um tempo só para você, 
ok? Até quarta, a virginiana estará com 
vontade de conhecer gente nova e vai 
usar a diplomacia para driblar as tretas. 
Depois, tudo muda: uma fase bem 
complicada na área dos relacionamentos 
tem início na sexta. Encare o período 
como uma oportunidade de amadu-
recimento, tá?

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

Os Imortais prestam 
tributo à Legião Urbana

A banda Os Imortais 
presta uma home-
nagem hoje (sexta-

-feira, 12), às 19h30, no 
Shopping Jaraguá, ao Dia 
dos Pais, com um tributo à 
banda Legião Urbana. 

Com direção artística e 
regência do maestro Felipe 
Oliveira e apoio da Orques-
tra Jovem de Indaiatuba, a 
apresentação traz no reper-
tório clássicos da Legião 
Urbana - banda brasiliense 
surgida há 40 anos, comple-
tados este ano -, como Pais 
e Filhos, Eduardo e Mônica, 
Que País É Esse? e Será. 

Apresentação vai ser hoje, às 19h30, no Shopping Jaraguá
Porém, esse não é um 

tributo qualquer: a banda 
Os Imortais vai tocar com 
a Orquestra Jovem e seus 
instrumentos de cordas, o 
que vai resultar em arran-
jos diferenciados em cada 
canção, entregando uma 
apresentação exclusiva.

O objetivo dessa união 
é possibilitar jovens ins-
trumentistas da cidade a 
aprofundarem seus conhe-
cimentos musicais por meio 
de práticas em grupo, de-
senvolvendo suas habilida-
des em instrumentos como 
violino, viola, violoncelo e 
contrabaixo.

A banda Os Imortais 
nasceu em 2017 e tem como 

foco interpretar músicas na-
cionais e internacionais das 
décadas de 1980 e 1990 que 
se tornaram inesquecíveis. 
É composta por Eduardo 
Previatto (vocalista), Gilton 
Foschiani (guitarra, violão e 
backing vocal), Osmar San-
tos (baixo) e Bruno Presto 
(bateria).

O tributo à Legião Ur-
bana acontece na praça de 
alimentação do Shopping 
Jaraguá, que fica na rua 
Quinze de Novembro, 1200 
- Centro, Indaiatuba (SP). 
O evento é realizado pela 
Associação Mantenedora da 
Orquestra Jovem de Indaia-
tuba e Shopping Jaraguá, 
com patrocínio da Di Gaspi.

Tributo a Legião Urbana
Orquestra Jovem de Indaiatuba e banda Os Imortais

Data: 12 de agosto
Horário: a partir das 19h30

Local: Praça de alimentação do Shopping Jaraguá - Rua Quinze de Novembro, 1200 - Centro - Entrada 
gratuita

Serviço

MOZART - A Sala 
Acrísio de Camargo re-
cebe amanhã (13) um 
concerto gratuito do naipe 
de cordas da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba. A 
apresentação acontece às 
20h, e traz obras de Mozart 
e Grieg. A direção artística 
e regência são do maestro 
Paulo de Paula. As peças 
musicais escolhidas para 
essa noite estabelecem 
um diálogo, evidenciando 
semelhanças e diferenças.

CURSOS - A Escola de 
Música da Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba está com 
39 vagas disponíveis nos 
cursos de violino, violon-
celo e contrabaixo acústico. 
As aulas, totalmente gratui-
tas, são destinadas para o 
público entre 9 e 21 anos de 
idade. Para participar, é pre-
ciso residir em Indaiatuba e 
se inscrever até o próximo 
dia 22. O foco é ofertar en-
sino musical de qualidade a 
crianças e jovens.

MUSEU - A agenda de 
eventos e atividades do Mu-
seu da Energia em Itu está 
repleta de atividades para 
todas as idades em agosto. 
São oficinas, arte urbana, 
passeio em trilha, ensaio 
de orquestra, exposições e 
muitas novidades. Todas as 
atividades são gratuitas. No 
dia 20, no próximo sábado, 
às 10h30, haverá o ensaio 
aberto da Orquestra Ituana 
de Viola Caipira. O grupo 
reúne 25 músicos.

O grupo Os Imortais, que presta uma homenagem ao 
Dia dos Pais com um tributo à banda Legião Urbana
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ARQUIVO PESSOAL 

Causa boa impressão a 
1ª semana da 33ª Faici
Palavras como alegria e felicidade foram tônica do evento

realmente, que além de estar 
com saudade da Faici, tam-
bém ama a festa!”, comentou 
o responsável pelo evento.

O show da abertura da 33ª 
edição do Rodeio de Indaia-
tuba, na sexta-feira (05), foi 
das irmãs Maiara & Maraisa. 
Em seguida, quem subiu ao 
palco foi a dupla JetLag Mu-
sic. Sábado (06), Henrique & 

2ª semana traz shows com sertanejos 
A Faici ainda conta com a 

segunda semana pela frente. 
Nesta sexta-feira (12), é a 
vez de Zé Neto & Cristiano e 
Clayton & Romário se apre-
sentarem. Para fechar o even-
to, domingo (13), shows com 

Jorge & Mateus, Douglas & 
Vinícius e Márcio & Douglas. 
Lembrando que nesta semana 
a Faici teve início ontem, 
quinta-feira (11), com shows 
de Fernando & Sorocaba e 
Luiz Miguel & Daniel. (LM).

Juliano, Guilherme & Benu-
to e Double Shot agitaram o 
público que marcou presença 
no evento. Para encerrar o 
primeiro final de semana, 
no domingo, João Gomes, 
Vitor Fernandes e Tarcísio 
do Acordeon fizeram todo 
mundo cantar e dançar ao 
som do ritmo nordestino do 
“pizro”.

Os três primeiros dias 
da Faici foram um 
sucesso na visão dos 

organizadores e do público. 
Após dois anos sem a reali-
zação do evento, por conta 
da pandemia, palavras como 
alegria e felicidade deram o 
tom da tradicional festa do 
peão de Indaiatuba. 

Como a maior parte do 
público, Beto Vazques, em-
presário e dono da X5 Mo-
toSports, também amou o 
evento. Acompanhado de 
sua esposa, Ellen Bosshar-
dt, Beto disse que indicou a 
festa para diversos amigos. 
“Indiquei para várias pes-
soas, foi tudo bem-organi-
zado, os camarotes estavam 
espaçosos. Todos os shows 
também foram fantásticos, 
mas o que eu mais gostei foi 
do Henrique e Juliano”, disse 
à reportagem.    

Quem também aprovou 
o evento foi o presidente da 
Faici, José Marques Barbosa. 
O primeiro final de semana 
da festa superou todas as 
expectativas dele. “O públi-
co compareceu e mostrou, 

CINEMA

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

PAPAI É POP
Lançamento - Família / Comédia - 
Classificação Livre - 109 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 15h45 / 
18h30 / 20h00
........................................................
A FERA
Lançamento - Aventura / Drama - 
Classificação 16 anos - 96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 20h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 16h00 [TC]
...........................................................
X: A MARCA DA MORTE
Lançamento - Suspense / Terror - 
Classificação 18 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 18h30 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 21h35 [TC]
...........................................................
GÊMEO MALIGNO
Lançamento - Suspense / Terror - 
Classificação 14 anos - 108 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 17h25 / 
21h50
...........................................................
O LENDÁRIO CÃO GUERREIRO
Lançamento - Animação / Aventura / 
Comédia - Classificação Livre - 103 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Pré-estreias especiais Sábado (13) e 
Domingo (14): 14h10
...........................................................
O TRUQUE DA GALINHA
Reprise da Sessão “Cineclube Indaia-
tuba”* - Drama - Classificação 16 
anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (13): 13h45 [TC] 
- *Para a sessão “Cineclube Indaia-
tuba”, ingresso único R$ 12,00 para 
todos!
...........................................................
EU, CHRISTIANE F., 13 ANOS, 
DROGADA E PROSTITUÍDA
Sessão do projeto “Assista Mulheres”* 
- Drama - Classificação 18 anos - 138 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Terça (16): 20h00 - *Para 
a sessão “Cineclube Indaiatuba”, 
ingresso único R$ 12,00 para todos!
...........................................................
TREM-BALA
2ª semana - Ação / Comédia - Classi-
ficação 16 anos - 126 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 17h10
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 16h40 / 
21h30

A dupla Henrique e Juliano, acompanhada de 
um sanfoneiro, durante apresentação na Faici

O PALESTRANTE
2ª semana – Comédia - Classificação 
14 anos - 104 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 21h00
...........................................................
DC LIGA DOS SUPERPETS
3ª semana – Animação / Aventura / 
Comédia - Classificação Livre - 106 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11), Sexta (12), Segunda 
(15), Terça (16) e Quarta (17): 15h20 
/ 18h05
Sábado (13) e Domingo (14): 14h35 
/ 18h05
...........................................................
O TELEFONE PRETO
4ª semana - Suspense - Classificação 
16 anos - 103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (11) a Quarta 
(17): 18h00 [VIP]
...........................................................
E L V I S
5ª semana - Drama Biográfico - Clas-
sificação 14 anos - 159 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Segunda (15) e na Quar-
ta (17): 20h00
*excepcionalmente na terça, dia 16, 
não haverá exibição desta versão no 
Jaraguá
Polo Shopping – atenção as dias de 
exibição deste versão no Polo Sábado 
(13) e Domingo (14): 14h35 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá – atenção as dias 
de exibição deste versão no Jaraguá
Sábado (13) e Domingo (14): 15h00
Polo Shopping Quinta (11) a Quarta 
(17): 20h30 [VIP]
......................................................
THOR: AMOR E TROVÃO
6ª semana - Aventura / Ficção - Clas-
sificação 12 anos - 119 minutos
ATENÇÃO ESPECIAL AOS HO-
RÁRIOS DESTE FILME NESTA 
SEMANA
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 21h00 [TC]
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 16h10 / 
18h50
........................................................
MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU
7ª semana - Animação / Comédia - 
Classificação livre - 87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11), Sexta (12), Segunda (15), 
Terça (16) e Quarta (17): 16h30 [TC]
Sábado (13) e Domingo (14): 14h10 
[TC] / 16h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (11) a Quarta (17): 15h10 / 
19h25
............................................................
TOP GUN: MAVERICK
12ª semana - Aventura / Ação - Classi-
ficação 12 anos - 131 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (11) a Quarta (17): 18h50 [TC]

VAGAS - A Came-
rata Filarmônica de In-
daiatuba está com vagas 
abertas para o curso de 
Encontros Musicais em 
dois polos de atendimen-
to: Cras Campo Bonito e 
Centro Cultural Herme-
negildo Pinto (Piano). 
O curso conta com a 
formação de canto-coral 
e experiências diversifi-
cadas com musicalização 
para crianças e adoles-
centes de 7 a 17 anos. As 
inscrições até hoje (12). 
Para mais informações, 
ligue para: WhatsApp: 
(19) 98445-3000 e (19) 
98303-7213.

MOSTRA – A 7ª edi-
ção da Mostra de Artes 
Cênicas de Indaiatuba 
continua neste final de 
semana. Hoje, às 19h30, 
no Piano com o Coletivo 
Fleuma, com Como uma 
Metáfora. Amanhã, às 
16h, no Céu São Con-
rado, com o Grupo de 
Teatro Enrolados, com 
Duende Dudu em Uma 
Aventura Especial. Às 
19h30 no Piano, com o 
Grupo de Teatro Estrada, 
com Tú País, Está Feliz? 
No domingo, às 16h, 
no Piano, com o Grupo 
de Teatro Fântaso, com 
Utopia S.A

MUSEU - A Secre-
taria de Cultura da Pre-
feitura de Indaiatuba 
retoma o programa de 
visitas guiadas ao Museu 
Ferroviário da cidade 
para escolas e demais 
grupos interessados. En-
tre os destaques do es-
paço, estão cerca de 400 
peças históricas, além da 
Locomotiva a Vapor Nº 
10. Inaugurado no ano de 
2004, o Museu Ferrovi-
ário de Indaiatuba ocupa 
atualmente a antiga e 
histórica Estação Fer-
roviária da Sorocabana 
Railway em Indaiatuba.
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Precisando de cortinas, persianas, papel de parede, 
colchas sob medida, almofadas, tapetes e carpetes, 
lembre-se sempre da Adelaide Decorações. Ligue já e 
agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
Você vai adorar!

Equipe da Imobiliária Sidney: Cristiane, Sidney, Samira 
e Beatriz, recebendo um Bolo da Madre mimo do Jornal 
Mais Expressão desejando boas-vindas.

O lindo Kiko da tutora Elisabete, após Banho e Tosa na 
Clínica Bicho Amigo.

Nosso cliente Roberto da Romanzza, recebendo um Bolo 
da Madre, carinho desse semanário.

André fotógrafo profissional com sua esposa Eli, 
recebendo um Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais 
Expressão, pela nossa parceria de sempre. Obrigado!

Adelaide Decorações

Clínica Bicho Amigo

Volta às Aulas no Colégio Meta



Na segunda feira dia 08 de agosto, inaugurou o Disk Indaiá Essências, um espaço para quem aprecia as novidades 
e o mundo dos Narguiles, a loja fica na Av. Presidente Kennedy, 827, Centro.  Na foto ao centro os sócios Flavio 
Henrique e Nicolas Albuquerque, com o Gerente Nilson a esquerda e os atendentes Luiz Henrique Augustinho, Luiz 
Henrique de Souza e Maurício Sapiaginski. Desejamos muito sucesso!!!
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O Zé do Tuia Armazém Restaurante, recebeu um delicioso 
bolo da Doce Sabor Bolos & Cia em comemoração do seu 
aniversário na terça-feira dia 10 de agosto. Desejamos 
parabéns e muitas felicidades!

No último Domingo aconteceu a 9° Caminhada pelos bons 
tratos aos Animais, Organização de Beggo e Franciela 
Luque com apoio da Prefeitura de Indaiatuba. Sempre  
pensando em fazer um dia inesquecível para todos que 
participam, e principalmente que este dia sempre traga 
mais conscientização das pessoas com esses seres tão 
iluminados que são os pets. Beggo e Fabiano aproveitam 
esta foto para parabenizar e agradecer a todos que 
dedicaram um pouquinho do seu tempo por esse dia!

Gabriel da Muni Brasil recebeu um delicioso bolo da Doce 
Sabor Bolos & Cia um carimbo do Mais Expressão!!

E tem mais aniversariante esta semana, a Adriana 
Larangeira da Visão Imobiliária,  e eu fui pessoalmente 
levar um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & Cia em 
comemoração do seu aniversário.  Desejamos parabéns 
e muitas felicidades!

Hoje quem está fazendo 14 anos é a Beatriz Mazzetto 
Braggion. Sua mãe Sônia e sua tia Miriam da Z10 
Imóveis, e nós do Mais Expressão desejamos muitas 
felicidades,  saúde e que Deus abençoe sempre seus 
caminhos!!

Heitor completou 7 anos no último fim de semana, seus 
pais Ellen e Fabiano, e nós do Mais Expressão desejamos 
muitas felicidades, que Deus abençoe e ilumine sempre 
seus caminhos!!

A Avenida Veículos recebeu um carinho do Mais 
Expressão, um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos & 
Cia. Na foto o Matheus Gabriel colaborador da Avenida 
Veículos!!
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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. 
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 
CA230 – CETRO – R$650 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, copa, banheiro, lavanderia, garagem e 
quintal. Possui 1 dormitórios nos fundos. 
CA110 – JD. NOVA VENEZA – R$390 MIL - 1 dormitório, banheiro, sala, cozinha americana, lavan-
deria e garagem.
CA231 – JD. JEQUITIBÁ – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia, garagem e quintal.                                                                                
                                                                                             

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 hidromas-
sagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, churrasqueira 
e portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e nos fundos.  
Possui garagem coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão a lenha. Aceita 
permuta com terreno ou apartamento até R$500 MIL.  
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira 
de hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com chur-
rasqueira, 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 ba-
nheiros, 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, lavan-
deria e garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria e garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria, garagem para 2 carros. 
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, 
integrada à cozinha, área gourmet, banheiro social, área de serviço e garagem coberta. Possui infraestrutura 
para ar-condicionado e aquecimento solar.
CA353 – JD. REGINA – R$798 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com hidromassagem, banheiro social, 
sala de estar dois ambientes, cozinha, copa, edícula e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira, 
portão eletrônico e aquecedor solar. 
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. 
CA338 – VILA FURLAN – R$371 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CA363 – JARDIM PAU PRETO – R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha 
planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar 
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armá-
rio, 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, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 
cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, 
lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios 
de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, 
apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com 
closet, sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros 
sendo 1 coberta e churrasqueira. 
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda, living 
superior com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de jantar, cozinha 
americana com ilha e armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros, dispensa, lavanderia, 
escritório, depósito, wc e piscina, paisagismo, 6 vagas de garagem sendo 3 cobertas e entrada de serviço. 
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina churrasqueira e quintal. 
CA335 – CONDOMINIO MONTREAL – R$1.165.000,00 - 3 suítes com sacada, sendo uma master com 
closet e armários planejados no closet, cozinha com despensa, cooktop, forno, móveis planejados, sala 
de estar, sala de jantar, quintal com grama, entrada de serviço com espaço para varal, lavanderia com 
móveis planejados, varanda gourmet com pia e churrasqueira e armários planejados, lavabo, espaço para 
escritório e garagem para 2 carros.
CA361 – CONDOMINIO MILANO – R$1.150.000,00 - 3 suítes sendo com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha americana com armários equipada com cooktop, forno elétrico, micro-ondas e coifa, 
lavabo. Área de serviço coberta com domus, 4 Vagas garagem sendo 2 cobertas e amplo espaço gourmet.
CA362 – CONDOMINIO JARDIM DO IMPÉRIO – R$790 MIL - 3 dormitórios sendo 2 suítes, banheiro 
social, cozinha integrada com sala de estar e sala de jantar, área gourmet com área de serviço, área de 
luz, garagem para 2 carros 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.
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. 

AP502 – JD. SEVILHA – R$320 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
AP503 – VILA GEORGINA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar com sacada, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavabo, lavanderia e garagem coberta para 2 carros.

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL - 575 m². Aceita permuta com carro até 
R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 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. 
TE35 – JD. ESPLANADA II – R$400 MIL – 300 m².

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 8 
banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço 
artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala de TV, 
sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui piscina 
e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, 
cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e garagem. 
Possui piscina, churrasqueira e pomares. 
CH722 – RECANTO CAMPESTRE VIRACOPOS – R$425 MIL - Chácara com 1 dormitório, cozinha 
e banheiro. Possui pomar.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte 
superior 7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. I
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 2 banheiros, 
dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil ou apartamento. Obs: 
O imóvel está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00. 
IC04 – VILA MARIA HELENA – R$800 MIL – Imóvel comercial com 8 salas, 3 banheiros, cozinha, 
dispensa e área de serviço.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

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

JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 – Área 80 m² e 2 wc. 
JARDIM DO VALE – R$2.000,00 – Área 81,55 m² e wc.
CIDAE 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 32693 - Apartamento/kit net -  Jardim Regina - 1 
dorm, sala, coz, banheiro, área de serviço - R$1.080,00 + 
IPTU

3 ref site 32669 - Casa Jardim Alice - 2 dorm, sala, cozinha, 2 
banheiros, 1 suíte, área de serviço - R$ 2.600 + IPTU

7 Ref site 32702- Casa Jardim Residencial Veneza - 3 dorm, 
2 banheiros, suíte, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
590.000,00

8 ref site 32711 - Casa Jardim Bréscia - 2 dorm , 2 banheiros, 
1 suítes, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 830.000,00

4 ref site 5635 - Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, sala, 2 
banheiros, coz, área de serviço e garagem R$ 1.800 + Cond 
+ IPTU

5 ref site 32703 - Apartamento Jardim Barcelona - 3 dorm, coz, 
2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 1.900,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 32672 - Casa Vila Suíça - 3 dorm , sala , coz , 3 suíte, 
4 banheiros, garagem  R$ 3.900 + IPTU + Cond

10 ref site 32661 - Terreno Jardim Esplanada II - Lote de 
300,00 m² - R$ 400.000,00

11 ref site 32708 - Apartamento Vila Sfeir - 2 dorm, coz, sala, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 650.000,00

12 ref site 32704 - Apartamento Jardim Juliana - 3 dorm, coz, 
sala, banheiro, suíte área serviço e garagem - R$ 320.000,00

9 ref site 32689 - Terreno Parque Campo Bonito -  Lote de 
187 m² residencial - R$ 190.000,00

1 ref site 30241- Casa Parque das Nações- 2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço R$ 1.800,00 + IPTU
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CA10327 - CONDOMÍNIO JARDINS DI ROMA  - CASA 
TÉRREA ALTO PADRÃO - AT 607 m² - AC 296 m² - 03 
SUÍTES , sendo 02 com closets e 01 máster com banhei-
ra dupla , pia com duas torneiras e dois chuveiros. sala  
com pé direito alto, com janelas pele de vidro e integrada 
a  cozinha gourmet com planejados , churrasqueira a 
gás, fogão a lenha,  com ilha contendo fogão de indução,  
forno elétrico e fogão a lenha, porta balcão de correr .  
Piscina de vinil com aquecimento solar, hidro com cas-
cata, pomar. escritório, lavabo com pia dupla, lavanderia 
planejada. Chuveiros elétricos com  preparação  para  
receber o sistema fotovoltaico,  ambientes climatizados e 
com Iluminação em Fita de LED inclusive na garagem e 
na área de piscina. Som ambiente no teto da área gour-
met. Box em todos os  banheiros, todos os espelhos em 
bisotê. Entrada principal com fechadura eletrônica , bio-
metria digital abertura celular e senha. Fino acabamento 
em todos os ambientes.  R$ 1.950.000,00. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 – TEL: (11) 99571-8989.

CA10331 - AT 300m² - AC 165m² CASA NOVA TÉRREA 
- CONDOMÍNIO MILANO - 3 suítes sendo 1 com closet,  
sala de jantar e estar com pé direito alto,  cozinha Ame-
ricana c/ armários e equipada c/ cooktop, forno elétrico, 
microondas e coifa, área de serviço com dômus, lavabo, 
varanda gourmet com churrasqueira,  garagem para 4 car-
ros, sendo 2 cobertos. Infra para aquecimento solar e ar 
condicionado, sistema de geração de energia fotovoltaica 
de 1,5 KVA . Condomínio dispõe de área de lazer, quadras, 
campo de futebol, salão de jogos, portaria 24 horas. R$ 
1.150.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

CH01881 - AT.2.050m² AC.505m² - TERRAS DE ITAICI - 
casa sendo 3 suítes com closet, jardim interno, sala de estar 
com lareira, sala de jantar, sala de TV, escritório, cozinha 
americana, lavabo, despensa, lavanderia, churrasqueira e 
forno de pizza integrados a cozinha, wc externo,  varanda 
em L, mezanino, garagem para vários carros, piscina 8x 6 de 
vinil (c/preparação para aquecimento), depósito, canil, toda 
gramada e cercada. R$ 2.100.000,00. CORRETOR MÁR-
CIO – CRECI: 202852 – TEL(19) 98180-1624

AP05592 - Apartamento para VENDA - EDIFÍCIO 
HAMPTON GARDENS - Indaiatuba/SP. AU. 130m² -  03 
Dormitórios (sendo 1 suíte) Sala 2 Ambientes,   todos com 
móveis planejados,  Cozinha conceito aberto com móveis 
planejados e Cooktop, WC  Social,  Lavanderia, Garagem 
coberta para 2 carros. Condomínio com área de Lazer 
de Lazer Completo, Piscina, Academia, Salão de Festas, 
Brinquedoteca, Churrasqueira, Quadra Poliesportiva,  
Mirante, Apartamento possui uma vista para o Parque 
Ecológico de Indaiatuba. Ao lado do Parque Ecológico e 
próximo ao Shopping Mall, Mc Donald´s, Poupa tempo, 
próximo ao Centro da Cidade. R$ 700.000,00. CORRE-
TORA JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290

CA04671 -AT 150m² AC 160m² - SOBRADO PARA 
VENDA COM ÓTIMO ACABAMENTO - VILLAGGIO DI 
ITAICI  - 03 dormitórios ( sendo 01 suíte com closet), WC 
social, sala  02 ambientes, cozinha com móveis planeja-
dos, área gourmet com churrasqueira, garagem para 03 
autos. Condomínio com área de lazer com piscina, salão 
de festas, campo de futebol, beach tennis, academia ao 
ar livre, portaria 24 hs. R$ 780.000,00. CORRETORA 
VILMA – CRECI: 136124 – TEL: (19) 99712-0636.

CA06091- AT. 300 m² AC. 325 m² - VILA SUÍÇA - Sobrado 
em bairro nobre, com 04 dormitórios, sendo 01 suíte máster 
e uma comum, 02 salas, WC social, cozinha planejada, la-
vanderia coberta, lavabo, despensa, depósito, área gourmet 
e piscina. R$ 1.100.000,00. CORRETORA SONIA – CRECI: 
244869 – TEL: (19) 98989-9575.

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 SO-
BRADO  EM CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL 
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 serviço, varanda gourmet com 
churrasqueira, ventilador de teto, banheiro 
externo, 03 vagas de garagem, sendo 01 co-

berta, spa.  Todos os quartos com ar con-
dicionado, todos os cômodos com móveis 
planejados. Área de lazer do condomínio: 
quiosque com churrasqueira; quadra po-
liesportiva; playground, salão de festas e 
área Verde. R$ 850.000,00. CORRETOR 
EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 
98512-9291.

CA10316 - AT 125 m² AC 110 m²  - CASA 
NOVA PARA VENDA JARDIM PAU PRETO 
- EXCELENTE ACABAMENTO - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos. R$ 595.000,00.***FINALIZA-
DA EM OUTUBRO /22***, CORRETORA 
FABIANA – CRECI: 240649 – TEL: (19) 
97416-3783.

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: 136124 – TEL: (19) 
99712-0636.

CA10321 - JARDIM CAROLINE EM CAR-
DEAL - Oportunidade, casa térrea com 3 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, WC 
social, lavanderia externa, churrasqueira 
e garagem. R$ 290.000,00. CORRETORA 

VENDAS



 | IMÓVEIS| B5 



B6 | IMÓVEIS | 



 | NEGÓCIOS| B7 



B8 | NEGÓCIOS | 



  | NEGÓCIOS | B9 



B10 | GUIA |

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



 | GUIA | B11 

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



B12 | NEGÓCIOS | 



| NEGÓCIOS | B13 



B14 | NEGÓCIOS | 



 | NEGÓCIOS | B15 



B16 | NEGÓCIOS |



 | NEGÓCIOS | B17



Classificados

Vende-se casa nova- 
no Jardim Nova Ve-
neza,  3 dms. ,  f ino 
acabamento, aceita-se 
financiamento. Cleyton 
Seguro Imóveis: (11) 
97416-4744 (WhatsA-
pp). R$ 700 mil. 
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do sol: em 
Indaiatuba. Casa com 2 
dormitórios sendo uma 
suíte, sala, cozinha, WC 
social, cômodos gran-
de, lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e uma 
vaga coberta e está no 
valor de 270 mil 19-
99762-7708
Vende-se casa no 
Jardim Monte Carlo: 
em Indaiatuba. Casa 
com 2 dormitórios, sala, 
cozinha no estilo ameri-
cano, WC social, lavan-
deria coberta, grande 
quintal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 
metros quadrados e 
está no valor de 380 mil.
(19)99762-7708.
Vende-se casa no 
Jardim Colibris: em 
Indaiatuba. Casa com 
2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavan-
deria coberta, pequeno 
quintal, garagem para 
2 carros coberta com 
portão eletrônico, docu-
mentação ok e está no 
valor de 350 mil. Conta-
to (19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já Loca-
do por: R$4 mil Prédio 
residencial próximo ao 
Haoc - Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contruído 
230m².Ótimo local. Va-
lor R$830 mil. Tratar 
(19)98817-5312 What-
sApp
Vende-se sobrado no 
Jardim Primavera ou 
troca por casa térrea 
no Jardim Pau Pre-
to, Cidade Nova, Vila 
Maria Helena, Vila de 
todos os santos, Jar-
dim Regina e Vila Avaí. 
 Casa com três dormi-
tórios sendo uma suíte 
e mais um WC social 
em cima e embaixo tem 
sala, cozinha america-
na, lavabo, lavanderia 
coberta, quintal grande, 
quartinho de guardar bi-
cicletas, garagem para 
dois carros coberta e 
com portão eletrônico e 
está no valor de 500 mil. 
 Contato (19)99762-
7708.

e está no valor de 900 mil. 
Contato (19) 99762-7708.
Vende-se sítio na cidade 
de Tapiraí-sp: com 18 mil 
metros quadrados, a mar-
gem da rodovia, com casa, 
luz e água da Sabesp. 
Troca se por propriedade 
em Indaiatuba. Tratar com 
Jéssica15 998323935
Pilar do Sul-:1.000m² en-
costado 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 dor-
mitórios diversas árvores 
frutíferas, bosque, poço 
c/bomba – luz, a 12km 
do centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaiatuba 
19.9.9762-7997 
 
Condomínio Horizon-
town: Vendo terreno com 
450m², aceita permuta con-
tato (13) 99712-3768
Vende-se  terreno de 300 
m2: localizado no Condo-
mínio London Park. Exce-
lente topografia, Sol da ma-
nhã, Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, Aca-
demia, Espaço pet. Valor 
R$355 mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno Jardim 
Casa Blanca: 152 metros 
40 mim de entrada e trans-
firo a dívida liberação para 
construção início de 2022 
já possui escritura 40 mil 
de entrada já liberado para 
construção  11947500789 
Fernando
Vendo terreno condo-
mínio residencial Lon-
don Park: Com 300m² 
ótima topografia. Doc ok 
c/ escritura,proprietário 
tel: 1998288-1728 ou 19 
3875-2860
Vendo lote 450m²: Vila 
suiça, plano, rua tranquila 
e segura, boa localização.  
R$ 585.110.00 Á VISTA 
- DOCUMENTOS EM OR-
DEM.    19 97412.0317 
- CRECI 64690
Vendo Terreno Cond Evi-

ao chafariz, em edificio de 
alto niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, la-
vabo, grande varanda envi-
draçada, sacada, armários 
planejados, ar condiciona-
do, 2 garagens cobertas. 
R$ 860.000,00 direto com 
proprietário. FONE:19 - 
99715-7511
Vendo apartamento no 
Rio de Janeiro: bairro de 
Laranjeiras, tranquilo e 
indevassável. Aceito troca 
por imóvel em Indaiatuba. 
Valor de R$650.000,00. 
Contato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 2 
suites e garagem. Apenas 
5 min a pé do  Pq Ecológico 
e Shopping Parque Mall. 
Dir. c/ prop. F. 99268-4672
JD. Colibris: condomínio 
vitória régia-02 dormitórios 
com vaga de garagem todo 
reformado - por apenas: 
R$190.000,00 f -19.9.9762-
7997 corra! 
JD. Paulista: condomínio 
cocais - 02 dormitórios 
com vaga de garagem por 
apenas: R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 corra! 
Vendo apartemento: Jar-
dim Morumbi. Valor R$ 
155.000,00 - contato (19) 
9 9174-4469 
Apartamento com 3 dor-
ms: na Cidade Nova - R$ 
800 MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Vendo/troco Ribeirão 
Preto: apartamento dois 
dormitórios mais depen-
dências,  desocupado. 
Troco por imóvel em In-
daiatuba, apartamento ou 
casa em condomínio, valor 
(R$150.000,00) (Pago a di-
ferença)  Numero 1998817-
5312
Vende-se apartamento 
no condomínio Vila das 
Praças em Indaiatuba. 
 Apartamento com sala, 
copa, cozinha, lavanderia, 
2 dormitórios, WC social, 
uma vaga de garagem, con-
domínio com área de lazer 
completa com piscina, sa-
lão de festas com churras-
queira, quadra e parquinho 
e está no valor de 285 mil. 
 (19)99762-7708.

 Apartamento com sala, 
copa, cozinha, lavanderia, 
2 dormitórios, WC social, 
uma vaga de garagem, 
condomínio com área de 
lazer completa com piscina, 
salão de festas com chur-
rasqueira, quadra e parqui-
nho e está no valor de 285 
mil. (19)99762-7708.
 Apartamento Mobiliádo: 
com 3 quartos = 1 suíte 
por R$3.800,00  (19) 9 
8922-9687
Kitnet no jardim paulis-
ta: R$950,00/mês  (19) 9 
8922-9687
Apartamento: 2 Dórmito-
rios Jardim Morada do Sol 
por R$1.100,00/mês  (19) 9 
8922-9687
Apartamento com 2 dormi-
tórios por R$1.500,00/mês  
(19) 9 8922-9687
Apartamento com 2 dor-
mitórios sendo 1 suite por 
R$1.800,00/mês  (19) 9 
8922-9687
 
SALA LOCAÇÃO DEFI-
NITIVA Edifício Ambas-
sador: Aluguel R$ 800,00 
/ Condomínio + IPTU + 
CPFL R$540,00 CELI-
NAIDE GARCIA - CRECI 
214763-F
Salas comerciais loca-
ção: Ao lado do Shopping 
Parque Mall. Valores R$ 
1.100 ou R$ 1.300 , inclu-
so IPTU, Internet, Seguro 
fiança (fiador) . Tratar (19) 
9 7405-1651
Sala comercial no cen-
tro de Indaiatuba por 
R$1.000,00/mês  (19) 9 
8922-9687
 
Vende-se área para lote-
amento entre Monte Mor 
e Capivari, são 6 alqueires 

Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG. Casas 
construidas no mesmo 
lote AT 197m2, de frente 
pra Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 :com 
AC 100m2 com 3 quar-
tos,Casa 2: com 97m2 
AC,com 2 quartos. Va-
lor: R$ 550.000,00. Tra-
tar com Carlos/Sandra. 
Fone:(019)9711-98369.
(019)9948-75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embuti-
dos. Ar-condicionados. 
Cozinha planejada, 
área goumert coberta, 
garagem idem. Prox. 
Col. Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maiores in-
formações (19) 99604-
2052 c/ Gilson T.
O P O R T U N I D A D E : 
Casa com 2 Dormitórios 
à venda por R$ 310.000 
-- (19) 9 8922-9687 
O P O R T U N I D A D E : 
Casa com 2 dormi-
tór ios à venda por 
R$395.000,00 ou lo-
cação por R$2.300,00 
--(19) 9 8922-9687
O P O R T U N I D A D E : 
Casa com 3 dormitórios 
em Indaiatuba à venda 
por R$300.000,00 -- 
(19) 9 8922-9687
O P O R T U N I D A D E : 
casa com 2 dormi-
tór ios à venda por 
R$295.000,00 -- (19) 9 
8922-9687
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e wc 
nos fundos + salão co-
mercial na frente em 
lote de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!
Vendo casa Jardim 
Pau Preto:  região  
das  clinicas terreno 
12x25 preço  moleza 
989764356 zap claro  
aceito parceria.
Casa linda a venda 
- Jardim Piemonte qua-
dra J - 04, 180 metros 
de construção, 3 quar-
tos e escritório, am-
plo espaço de lazer. 
R$1.230,00 contato (19) 
97419-2559.
Vendo Kitnet em San-
tos com garagem, 
Praia do Gonzaga. (13) 
99712-3768
 
Alugo Casa condo-
mínio Park real: com 
3 dorm. sendo 2 suí-
tes todas com armá-
rios planejados e ar 
condicionado, sala 2 
ambientes cozinha e 
banheiros com armários 
planejados, direto com 

o proprietário. Fone 19 
99715-7511
Alugo Casa condô-
mino Paraty: com 3 
dorm. sendo 1 suíte 
com armário planeja-
do e ar condicionado, 
churrasqueira, aqueci-
mento sola direto com 
proprietário. Fone 19 
99715-7511
Aluga-se casa: Rua 
Bororó, 828 (sentido ao 
centro esportivo), 2 dor-
mritorios com edicula 
no fundo. (19) 99714-
4113  Valor R$ 2.000,00 
Casa Locação Jd Pau 
Preto: AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, sala de 
estar, sala de jantar, escri-
tório, cozinha, despensa, 
lavanderia, área para chur-
rasqueira coberta e WC, 2 
canis, 4 vagas. Valor loca-
ção R$ 3.500,00 + IPTU 19 
98346-2299
Casa com 2 Dormitórios 
= 1 suíte em Salto por 
R$1.500,00/mês  (19) 9 
8922-9687
Casa com 2 quartos = 1 
suíte por R$2.300,00/mês  
(19) 9 8922-9687
Casa com 3 quartos den-
tro de condomínio por 
R$3.500,00/mês  (19) 9 
8922-9687
 Casa no Park real com 
3 quartos = 1 suíte por 
R$4.000,00  (19) 9 8922-
9687
Vendo/troco: locado por 
R$ 4.000,00 residencial 
e comercial. Casa Rua 
dos Indaiás 256. Estu-
do troca de menor valor 
(R$ 830.000,00). Numero 
1998817-5312 
 
Apartamento reserva 
Vista Verde:12.º segundo 
andar, 3 dorm. (1 suíte), 2 
vagas de garagem cober-
tas, aceito permuta. (13) 
99712-3768
Vende ou troco - Aparta-
mento em São Paulo no 
11º andar, sendo 1 suíte, 
sala, cozinha com moveis 
planejado, lavanderia, por-
celanato, condomínio com 
piscina, quadra de futebol, 
playground. Localizadono 
bairro santa cantarina e 
vila mascote, com ótima 
localização comercial pró-
ximo ao metro. Valor R$ 
300.000,00 aceito pro-
posta, para mais informa-
ções tratar com Sergio (11) 
94914-5586 
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bosque: 
proximo à avenida Con-
ceição, 1 dorm. com ar 
codicionado,armários na 
cozinha e banheiro, ele-
vador, vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Direto 
com proprietário, fone (19) 
99715-7511
Fino apartamento no Par-
que Ecologico: proximo 

dências:  326m2, ótima 
topografia, cond com es-
trutura moderna e mata 
nativa, escritura e registro 
ok, valor R$ 330 mil. Par-
ticular Cel 19 98127 7091.
Vende-se vários lotes na 
mesma quadra no Jardim 
Novo São Pedro em Salto. 
Terreno de 175 m², do-
cumentação ok e está 
no va lor  de 120 mi l . 
 Contato (19)99762-7708.
V e n d e - s e  t e r r e n o 
c o m e r c i a l  n o  M o n -
t rea l  em Inda ia tuba . 
 Terreno comercial de 300 
m² e está no valor de 400 mil. 
 Contato (19)99762-7708.
 
Strada adventure spe-
cial: fabricação argenti-
na, foi fabricada somente 
100 unidades completa. 
Ar-condicionado, direção 
elétrica, motor 2.0 turbi-
nado, aspirado, 4x4 auto-
mática e mecânica, vidros 
e retrovisores elétricos, 
painel digital, som (tv, gps, 
internet, caça radar, dvd e 
cd), teto solar, vidro traseiro 
manual, capota marítima, 
dois stepes e caçamba 
carpetada. Motor chevolet. 
Ano 2018. Francisco (19) 
98850-5463
 
Vende-se 4 rodas ori-
ginais: do Fox novas na 
caixa com calotas originais.
Tratar com Milton no telefo-
ne 15 99646-7494
Vendo 4 câmeras: sendo 
3 externas e uma interna, 
DVR e tudo da marca In-
telbras, com apenas 10 me-
ses de uso e está no valor 

de 1.500,00 19-99762-7708
Vendo camisetas mascu-
lina, agasalhos e blusas 
feminina, todos importados, 
contato: 9 88290717 ou 
3875-4737
Vendo: 4 Notebook a partir 
de R$ 450,00, contato: 9 
88290717 ou 38754737.
Vendo maniquim plus 
size: branco com base 
inclusa por R$ 300,00. 
whatsapp (19) 99558-7182 
Carlos Eduardo corretor:  
62989 cresci texto acho 
seu imóvel  comercial para 
locação  ou compra e mais 
venda terrenos casas apar-
tamentos  é financiamento  
pela caixa 019 989764356 
zap
Vendo uma impressora: 
R$ 150,00 19 99193-2917
Vende Gibis: Tex, conan, 
batman, star wars, homem 
aranha, mais informaçoes 
pelo whats 19 99191-2917
Jogo de sofá seminovo: 
com 2,5 retrátil cor bege 
seminovo e cadeira de 
balanço cor café valor R$ 
900,00 reais os dois, con-
tato: 19 996978484
Vendo: Jogo de jantar de 
madeira antiga com es-
pelho grande no armario, 
e mesa com 6 cadeiras 
almofadada e tampa de 
vidro, otimo preço preciso 
desocupar o espaço Con-
tato:  19 996978484
 
Oportunidade para Moça 
e Rapaz: acima de 18 anos 
trabalho em casa manual 
ou home office, salario 
R$ 1.800,00. Liberação 
de FGTS. Contato (11) 

98249-6899
Oportunidade: Emprés-
timo no cartão ou boleto, 
aumento seu score, libe-
ração de FGTS, limpo seu 
nome do SPC e Serasa  
baixamos todas as dividas  
(11) 98249-6899
Ofereço-me:  Manicu-
re+ 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 conta-
to: 1999124-2964
Ofereço-me: Para traba-
lhar como motorista particu-
lar com o seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou até mesmo 
passear no shopping, pos-
so ser seu motorista, entre 
em contato para mais infor-
mações: (19) 98204-1190
Ofereço-me: Como auxiliar 
de enfermagem, cuidadora 
e idosos, e baba contato 
(19) 98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Costureira 
com experiência para tra-
balhar em ateliê contato 
Whats  (19) 99818-7816
Ofereço-me como copeira 
ou acompanhante de ido-
sos (sábado, domingos e 
feriados) Teresa F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me para trabalho 
como: Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, eletricista, 
formado pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer ser uma revende-
dora 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. CLARICE BER-
THA ESQUERDO 
com 83 anos, Ca-
sado (a) com JOSÉ 
ESQUERDO LO-
RES, sendo filha de 
FRANCISCO BER-
THO DOS SANTOS 
e AMELIA BENITTES 
DOS SANTOS. Dei-
xa o filho: ADILSON 
61. Falecido (a) em: 
24/07/2022, e crema-
do (a) no Crematório 
Monumental Bom 
Pastor, Limeira- SP 
aos 25/07/2022.
2. CARLOS MAR-
TINS NETO com 63 
anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de ESMERALDO 
MARTINS e YONE 
SQUILLANTI MAR-
TINS. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido 
em: 28/07/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
03/08/2022.
3. ZILDA RUELA DE 
OLIVEIRA GOMES 
com 77 anos , Casa-
do (a) com TEOPIS-
TO LOPES GOMES 
sendo filho(a) de 
JOÃO RUELA DE 
OLIVEIRA e IZAL-
TINA BATISTA DE 
ALMEIDA. deixa fi-
lho(s): JOSE 53, AN-
DREIA 42, Falecido 
em: 02/08/2022, e 
sepultado(a) no PAR-

QUE DOS INDAIAS 
aos 03/08/2022. 
4. MARIA CRISTINA 
VIEIRA com 37 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de JOA-
QUIM VIEIRA e MA-
RIA CANDELARIA 
VIEIRA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido 
em: 02/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/08/2022. 
5. EDIMILSON POR-
FIRIO DOS SANTOS 
com 64 anos , Casado 
(a) com GICELIA PE-
REIRA SANTOS sen-
do filho(a) de ANTO-
NIO PORFIRIO DOS 
SANTOS e PERCILIA 
SOUSA DE JESUS. 
deixa filho(s): EDNAL-
DO, ERIVALDO, TIA-
GO, UANDERSON, 
WILSON (MAIORES), 
FABIANO (FAL), Fale-
cido em: 02/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/08/2022
. 
6. ANA DE LOURDES 
SANCHES PEREIRA 
com 69 anos , Era 
Viúvo(a) de SILVIO 
ANTONIO FELICIA-
NO PEREIRA sendo 
filho(a) de JOSE SAN-
CHES e JOSEPHA 
FERRANI SANCHES. 
NAO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
03/08/2022, e sepul-

tado(a) no CANDELA-
RIA aos 04/08/2022.
 
7. JOSE AUGUSTO 
DE JESUS MARCHI 
com 84 anos , Era Vi-
úvo(a) de LINDALVA 
MOTA SOARES sen-
do filho(a) de JOÃO 
MARCHI e ANNA MA-
RIA ARTHUZO. deixa 
filho(s): ROBERTO,-
VANDRE, VINICIUS 
(Maiores), Falecido 
em: 03/08/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 04/08/2022. 
8. JOSÉ DO AMA-
RAL com 63 anos , 
Casado (a) com SO-
ELI DE FATIMA MUL-
LER DOS REIS AMA-
RAL sendo filho(a) de 
JOÃO DO AMARAL e 
ESMERINDA LUZIA 
DO AMARAL. deixa fi-
lho(s): GILSON, LIVIA. 
(MAIORES), Faleci-
do em: 03/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/08/2022. 
9. MARLENE ME-
NANI ZAGO com 87 
anos , Era Viúvo(a) de 
RAYMUNDO ZAGO 
sendo filho(a) de JOÃO 
MENANI e IGNEZ  
TASSINARI MENANI. 
deixa filho(s): EDSON, 
SILMARA, REINALDO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 04/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL aos 
04/08/2022. 
10. A N T O N I O 
CARLOS DA SILVA 
com 77 anos , Era Vi-
úvo(a) de DINALVA 
MOTA SILVA sendo fi-
lho(a) de SEBASTIÃO 
PEREIRA DA SILVA e 
VIRGINIA BUENO DA 
SILVA. deixa filho(s): 
MARTA, SEBASTIÃO, 
CINTIA (Maiores), Fa-
lecido em: 04/08/2022, 
e cremado (a) no 
CREMAT.UNIDAS-PI-
RACICABA-SP aos 
05/08/2022. 
11. VALENTIM FRAN-
CISCO PARPINELLI 
com 60 anos , Casado 
(a) com VALDIRA MA-
RIA DE CARVALHO 
PARPINELLI sendo 
filho(a) de LAURIN-
DO PARPINELLI e 
ZELIA DE ALMEIDA 
PARPINELLI. deixa fi-
lho(s): ELTON 37, ALI-
NE 35., Falecido em: 
05/08/2022 , e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
05/08/2022. 
12. JOSEFA SOLI-
DADE DA PURIFI-
CAÇÃO com 58 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de JOSÉ 
FLORÊNCIO DA PU-
RIFICAÇÃO e JO-
SEFA SULIDADE DA 
PURIFICAÇÃO. deixa 

filho(s): LUIS 34, MA-
RIA GILMARA 32., Fa-
lecido em: 05/08/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/08/2022. 
13. EDNA APARE-
CIDA VICENTINI DE 
LIMA com 65 anos 
, Casado (a) com 
CARLOS FRANCO 
DE LIMA sendo fi-
lho(a) de ROQUE 
VICENTINI e JOVE-
LINA WOLF VICEN-
TINI. deixa filho(s): 
ELINEIDE, CARLA, 
CARLOS, MARCIO ( 
MAIORES)., Faleci-
do em: 05/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/08/2022. 
14. AGOSTINHO DE 
CAMARGO MORAES 
NETO com 78 anos , 
Casado (a) com JU-
LIA ELAINE PANZA-
RINI MORAES sendo 
filho(a) de AGOSTI-
NHO DE CAMARGO 
MORAES JUNIOR 
e CARMELITA Q B 
MORAES. deixa fi-
lho(s): FERNANDA 43 
,CAROLINA, Faleci-
do em: 06/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/08/2022. 
15. ANA ROSA FER-
NANDES com 75 anos 
, Era Divorciado(a), 

sendo filho(a) de CA-
LIMERIO FERNAN-
DES e ALZIRA DA 
SILVA FERNANDES. 
deixa filho(s): ELIZA 
59,ROSANA 53,LEAN-
DRO 47., Falecido em: 
06/08/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
06/08/2022. 
16. JOSE CARLOS 
DO AMARAL com 
49 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
JOSE FRANCISCO 
DO AMARAL e ANA 
LUIZA DO AMARAL. 
deixa filho(s): DIOGO, 
GABRIEL E CARLOS 
(MAIORES), Faleci-
do em: 06/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/08/2022. 
17. EDMILSON SOA-
RES DE SOUZA com 
50 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de JOSE SOARES 
DE SOUZA e APARE-
CIDA SOARES DE 
SOUZA. deixa filho(s): 
VINICIUS 22., Faleci-
do em: 06/08/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 07/08/2022. 
18. NEIZE LUBK com 
65 anos , Era Separa-
do(a), sendo filho(a) de 
FORTUNATO LUBK e 
ADELAIDE  LEMBO 

LUBK. deixa filho(s): 
REGINALDO 43, Fale-
cido em: 07/08/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/08/2022. 
19. JOÃO BATISTA 
CATARINA com 71 
anos , Casado (a) 
com DORENI RODRI-
GUES DOS SANTOS 
CATARINA sendo fi-
lho(a) de GERALDO 
CATARINA e MARIA 
DO CARMO BUE-
NO CATARINA. dei-
xa filho(s): ANDRE 
(Maior), Falecido em: 
07/08/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
08/08/2022. 
20. DURVALINO 
SOUZA DE MORAES 
com 57 anos , Casado 
(a) com DARCI APA-
RECIDA BUENO DE 
MORAES sendo fi-
lho(a) de CARMELINO 
SOUZA DE MORAES 
e MARIA DE LOUR-
DES SILVA DE MO-
RAES. deixa filho(s): 
LUCIANO 33, ELTON 
30, KETLYN 14, Fale-
cido em: 07/08/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 08/08/2022. 
21. VICTÓRIA MAR-
TIMBIANCO CAR-
VALHO com 10 anos 
, sendo filho(a) de 

ANGELO RICARDO 
DE CARVALHO e 
CASSIA FERNAN-
DA MARTIMBIAN-
CO DE CARVA-
LHO. Falecido em: 
08/08/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
09/08/2022. 
22. FRANCISCO 
MOREIRA com 67 
anos , Era Viúvo(a) 
de CLEUSA CAR-
DOSO PEREIRA 
MOREIRA sendo 
filho(a) de FRAN-
CISCO MOREIRA 
e OLIVIA  GOMES 
OLIVEIRA MOREI-
RA. deixa filho(s): 
CAROLINA 39, 
ANDRE 37, DEME-
TRIUS 32, GUSTA-
VO 20,, Falecido em: 
08/08/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
09/08/2022. 
23. NILCE SOARES 
DE DEUS SILVA 
com 61 anos , Era 
Viúvo(a) de SEBAS-
TIAO LIMA DA SIL-
VA sendo filho(a) de 
SIZINO JOSE DE 
DEUS e ISABEL 
SOARES DE DEUS. 
deixa filho(s): JOH-
NATA (MAIOR), Fale-
cido em: 09/08/2022, 
e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 09/08/2022.
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Professor de Direito elenca principais conquistas da 
legislação brasileira para quem assumiu a paternidade

Conheça todos os direitos que a lei assegura

Quando se pensa em pa-
ternidade, logo vem à 
cabeça o dever do paga-

mento da pensão alimentícia nos 
casos de serparação. Mas você 
sabia que a legislação brasileira 
também assegura uma série de 
direitos aos pais?

Segundo o advogado e co-
ordenador do curso de Direito 
da Faculdade Anhanguera, 
Luís Henrique de Paula Alves 
Menucci, questões de família 
fazem parte de uma das áreas 
mais complexas do Direito, 
pois mudam conforme os com-
portamentos e a evolução da 
sociedade.

“As questões familiares qua-
se sempre envolvem muitos 
sentimentos represados e muitas 
nuances que variam muito. Por 
isso, é importante procurar a 
orientação de um advogado 
especialista em Direito de Fa-
mília”, diz o professor univer-
sitário.

Licença paternidade
A licença paternidade é um 

direito constitucional que prevê 

DIVULGAÇÃO

5 dias de licença remunerada 
para pais, a partir do nascimento 
da criança. Se a empresa for ca-
dastrada no programa Empresa 
Cidadã (Lei nº 11.770/2008), 
a licença é estendida para 15 
dias, totalizando 20 dias ao todo. 
Em contrapartida, a empresa é 
recompensada com deduções 
fiscais.

Convívio com o filho
A Lei da Primeira Infância 

(Lei 13.257/2016) garante a 
equidade de direitos da mãe 
e do pai quando se trata do 
cuidado com os filhos. Ambos 
têm direitos iguais, deveres e 
responsabilidades compartilha-
das no cuidado e na educação 
da criança. 

Dessa forma, mãe, tios, avós, 
cuidadores ou responsáveis não 
podem promover a “alienação 
parental”, práticas que causam 
sérios danos psicológicos para 
os filhos e se caracterizam por 
colocar a criança contra o pai (o 
contrário também pode ocorrer), 
atrapalhar a convivência entre 
pai e filhos e ocultar informa-
ções sobre a criança (como 
internações médicas, por exem-
plo), prejudicando o vínculo do 

menor com o genitor.
Nesses casos, o juiz pode ad-

vertir o alienador, fixar multas, 
ampliar o tempo de convívio 
entre alienado e filhos, e até 
reverter a guarda do alienador 
em favor do alienado.

 
Guarda compartilhada
A guarda compartilhada é a 

preferida entre os legisladores 
brasileiros quando um casal 
separado entra na Justiça para 
requerer a guarda dos filhos. O 
entendimento geral é de que o 
melhor cenário para o desen-
volvimento da criança é o pai e 
a mãe decidindo juntos o futuro 
e a criação dos filhos.

 
Pensão alimentícia
Se o pai perde o emprego 

ou têm uma redução drástica 
da sua renda mensal, tem o 
direito da pedir a revisão da 
pensão alimentícia na Justiça. 
Contudo, se ficar comprovado 
que ele agiu de má-fé, reduzindo 
forçadamente ou atrasando o 
pagamento por vontade pró-
pria, corre o risco de ter contas 
bancárias e bens bloqueados por 
determinação judicial.

Não há valor fixo para o pa-

Pais têm direitos que muitas vezes se equi-
valem aos das mães na guarda dos filhos

gamento da pensão alimentícia 
para filhos, o cálculo leva em 
conta as possibilidades e neces-
sidades, caso a caso. A lei fixa 
que a pensão deve ser paga por 
pais separados ou divorciados 
até que filho atinja a maioridade 
(18 anos). Se o jovem não tiver 
condições de bancar seus pró-
prios estudos (curso pré-vestibu-
lar, ensino técnico ou superior), 
a pensão poderá ser estendida 
até os 24 anos.

 
Reconhecimento de pater-

nidade
O reconhecimento de pater-

nidade pode ser solicitado pelo 
pai, pela mãe e pelo próprio 
filho, se maior de 18 anos.

Nos casos dos pais com filho 
menor, é preciso comparecer 
a qualquer cartório de registro 
civil, acompanhado da mãe, e 

munido dos documentos pes-
soais e certidão de nascimento 
(sem paternidade reconhecida) 
do menor.

Nos casos em que o filho já 
tem registro de paternidade por 
afinidade (um padrasto registrou 
a criança, por exemplo), não é 
possível fazer o reconhecimento 
espontâneo -- será preciso entrar 
com um processo na justiça, 
envolvendo exame de DNA para 
atestar a paternidade.

Reconhecida a paternidade, 
há duas situações: o nome do 
pai é trocado (sai o nome do pai 
por afetividade) e entra o nome 
do pai biológico; ou o indivíduo 
tem dois nomes de pais nos do-
cumentos (e ambos passam a ter 
direitos e deveres em matéria de 
pensão e herança, por exemplo), 
a chamada multiparentalidade, 
ou dupla paternidade.
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Expectativa se baseia no preço menor dos combustíveis e no reforço do governo ao auxílio de renda 

Comércio espera aumento de vendas da 
ordem de 5% sobre mesmo período de 2021

O Dia dos Pais será come-
morado neste domingo 
(14) e muitos lojistas 

estão animados e confiantes 
com a data.

Após passaram por tempos 
difíceis por conta da pandemia 
da Covid-19, agora as lojas 
podem retomar as suas vendas 
e a expectativa da Associação 

Polo Shopping vai presentear cliente com voo cativo de balão de ar quente
O Polo Shopping Indaia-

tuba tem mais uma promoção 
direcionada ao Dia dos Pais: 
os clientes poderão rodar a 
Roleta da Sorte com prêmios 
instantâneos.

Este ano, entre os prêmios 
oferecidos, estão produtos das 
lojas e uma experiência única 
e exclusiva para os partici-
pantes: voar em um balão de 
ar quente a partir do estacio-
namento do centro comercial.

Os clientes que realiza-
rem compras nas lojas do 
Polo Shopping, aderentes à 

promoção, até 14 de agosto, 
e somarem o valor de R$ 
250, poderão apresentar suas 
notas fiscais no balcão da 
promoção, fazer um cadastro 
e girar a roleta para concorrer 
a diferentes prêmios na hora. 
O diferencial desta ação com 
a roleta é que todos os clientes 
participantes receberão prê-
mios, com o limite de duas 
participações por CPF.

O grande prêmio dispo-
nível na roleta este ano é um 
Voo Cativo de Balão de Ar 
Quente para o cliente ganha-

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO POLO SHOPPING

Comercial e Industrial de Cam-
pinas é que ocorra um aumento 
de 5% neste ano.

Segundo o economista e 
diretor da Associação, Laerte 
Martins, no varejo físico a ex-
pansão deve ser de 5,71% na 
Região Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) sobre os números 
de 2021, que perderam 41,7% 
em relação ao Dia dos Pais na 
RMC, quando vieram os efeitos 
da pandemia em 2020.

Vitrine de loja preparada para as ven-
das referentes ao Dia dos Pais 

O grande prêmio disponível na roleta 
este ano é um Voo Cativo de Balão

E os motivos para a confian-
ça dos lojistas, de acordo com 
Laerte são a queda nos preços 
dos combustíveis e da energia 
elétrica, os incentivos finan-
ceiros e fiscais, o pagamento 
do Auxílio Brasil e do Bolsa 
Caminhoneiro.

Valor médio
De acordo com o economis-

ta, o valor médio do presente 
será de R$ 128,00, 2,4% sobre 

dor e mais um acompanhante, 
uma experiência que o Polo 
Shopping traz com exclusi-
vidade para os participantes 
da promoção. No voo cativo, 
o balão é ancorado no solo 
por cordas, podendo subir e 
descer livremente, atingindo 
uma altura de 25 m. É um 
voo tranquilo e seguro, ideal 
para fotografar o pôr do sol 
ou as luzes noturnas da cidade, 
pois oferece uma visão 360° 
da paisagem. Os voos acon-
tecerão entre os dias 13 e 16 
de agosto, de 16h às 20h, no 

estacionamento do Polo Sho-
pping. Cada cliente ganhador 
fará o agendamento da data e 
horário de seu voo no balcão 
de atendimento da promoção 
no momento da participação.

Os clientes ganhadores 
dos voos de balão também 
serão presenteados com um 
chope da Cervejaria Farm, 
Fábrica ICB (exclusivo para 
maiores de 18 anos). Em 
uma tenda montada no esta-
cionamento do shopping, os 
clientes serão recepcionados 
pela  Cervejaria Farm. (DK).

os R$ 125,00 de 2021. “Os 
itens mais procurados devem 
ser calçados e vestuário como, 
por exemplo, gravatas e cami-
sas, além de eletroeletrônicos 
e perfumes”, afirma. Segundo 
ele, até os restaurantes devem 
faturar, já que os filhos vão 
querer comemorar a data com 
os seus pais. Ainda, de acordo 
com o diretor da Associação 
Comercial, não há contratação 
de mão de obra temporária em 
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Presença e uma relação saudável com 
a figura paterna é muito importante 
para a personalidade do indivíduo

Psicóloga explica a importância da figura 
paterna para o desenvolvimento humano

Quem é o seu herói? 
Essa pergunta, na 
maioria das vezes, é 

respondida por grande parte 
das pessoas como “meu pai”, 
“meu padrasto”, “meu avô” 
ou indicando uma figura pa-
terna que teve grande impor-
tância na vida do indivíduo, 
aquela pessoa que estava ao 
lado em momentos bons -e 
principalmente nos difíceis, 
transmitindo segurança.

Segundo a psicóloga e 
coordenadora do curso de 
Psicologia da Faculdade 
Anhanguera, Angelita De-
vequi Rodrigues Traldi, o 
indivíduo precisa crescer e se 
desenvolver tendo uma figu-
ra paterna por perto para que 
se torne um adulto saudável 
no aspecto emocional. Com 
as novas e diversas compo-
sições familiares, essa figura 
pode ser o pai, padrasto, tio, 

avô, familiar ou outro indiví-
duo que ocupe tal lugar.

“Depois da figura mater-
na, a figura paterna costuma 
ser o segundo vínculo do 
bebê com o mundo, assim 
que ele nasce. Para a maioria 
de nós, o pai geralmente está 
associado com a proteção, 
enquanto a mãe simboliza o 
cuidado. Juntos na criação 
dos filhos, a autoridade do 
pai ajuda a criança a desen-
volver confiança e indepen-
dência, e muitos estudos 
apontam que a falta da figura 
paterna pode desencadear ao 
jovem e ao adulto problemas 
emocionais e cognitivos, 
além de dificuldades de re-
lacionamento com amigos, 
familiares e cônjuges, refle-
tindo em diversas áreas da 
vida social, do trabalho ao 
amor”, explica a coordena-
dora.

A seguir, a especialista 
aponta alguns caminhos 
para que a paternidade seja 

exercida de forma saudável, 
criando vínculos afetivos 
tanto para os filhos quanto 
para os pais.

 
Infância
A mulher, geralmente, 

costuma ser a figura mais 
presente nos primeiros me-
ses de vida das crianças, até 
por conta da amamentação 
e dos cuidados com o bebê. 
Mas os pais podem e devem 
ser mais participativos nessa 
fase, compartilhando tarefas 
como trocar fraldas, ninar 
e incentivar a criança em 
brincadeiras. Tais atitudes 
criarão vínculos afetivos e 
confiança entre pai e filho 
que poderão acompanhar os 
dois por toda a vida, tornan-
do a convivência dos dois 
mais prazerosa.

“Com o passar do tempo 
e o crescimento da criança, 
a participação do pai em 
atividades marcantes para o 
indivíduo também é impor-
tante, como reuniões de pais 
e apresentações na escola, o 
primeiro dente que cai e as 
muitas quedas de bicicleta 
até que se aprenda a andar. 
Tudo isso contribui para um 

A relação com o pai tem importância 
para a formação da criança 

adulto mais confiante no 
futuro”, diz.

 Adolescência
A adolescência é um dos 

períodos mais turbulentos 
do ser humano. O corpo e os 
hormônios estão em verda-
deira ebulição e é nesta fase 
que algumas preocupações 
começam a rondar a nossa 
mente... o que fazer da vida, 
qual profissão seguir, que 
caminho tomar?

“Nesta fase, os filhos ado-
lescentes costumam buscar 
um modelo e exemplo a ser 
seguido, e a figura pater-

na pode contribuir e muito 
para que o jovem tome as 
melhores decisões. O pai, 
junto com a mãe, geralmente 
é associado àquela pessoa 
que vai ‘sentir orgulho’ de 
nós, ter apoio e acolhimento 
é muito importante. Por isso, 
os pais devem praticar a 
escuta e a compreensão dos 
filhos”.

 
Vida adulta
Na fase adulta, a relação 

entre pai e filhos costuma 
estar mais madura, afinal 
de contas, são dois adultos 
conscientes de si e de sua 
história,
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Sugestões atendem a todos os tipos de clientes, dos mais agitados até os mais caseiros e retraídos

Conheça opções de restaurantes para 
comemorar com o seu pai do melhor jeito

O Dia dos Pais é uma 
data comemorativa 
bastante tradicional 

no Brasil e seu objetivo, 
como o nome já propõe, 
é homenagear essa figura 
tão importante em nossas 
famílias: o pai. Todos sa-
bemos que o Dia dos Pais 
é comemorado no segundo 
domingo de agosto, este 
ano no dia 14, e é bastan-
te comum as famílias se 
reunirem para celebrar a 
ocasião com uma refeição 
especial.

A reunião para a co-
memoração desta e tantas 
outras datas importantes 
acaba tendo também o pre-
texto dos comes e bebes. 
Para isso, o almoço é mui-
tas vezes pensado para ser 
“especial”, comemorativo. 

O ato de comer fora de 
casa, por exemplo, é bas-
tante comum e dufindido 
na cultura popular como 
sinônimo de uma comemo-
ração, um dia de festejos, 
especial. Com uma grande 

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

Fachada do restaurante Tuia Armazém: opção para os pais que gostam de curtir a data com a família

DIVULGAÇÃOvariedade de alimentos e 
opções disponíveis, sair da 
rotina e alimentar-se fora é 
também uma chance para 
ampliar as possibilidades, 
trazer maior variedade ao 
paladar e expandir cul-
turalmente os conheci-
mentos. A alimentação é 
também uma forma de se 
trocar afeto.  

O ato de comer fora  no 
dia dos pais, por exemplo, 
também detona um rito de 
pasagem, ou seja, um mar-
co simbólico que represen-
ta um ciclo e cria uma nova 
memória afetiva. 

Pais família
Para aqueles pais que 

curtem um ambiente mais 
familiar, uma ótima opção 
para comemorar essa data 
especial é o Tuia Armazém. 
O restaurante foi fundado 
em 2019 com o propósito 
de fornecer aos seus clien-
tes um ambiente familiar e 
confortável para todo o tipo 
de família. Seu carro-chefe 
é a Panceta Caracol ou Pan-
ceta de Rolo (uma panceta 
enrolada, no formato de 

rocambole, assada e depois 
frita para pururucar), além 
de toda a parte de charcu-
taria suína e também lin-
guiças artesanais, que são 
produzidas diretamente no 
restaurante, sendo consi-
derado o seu diferencial. 
O Tuia também conta com 

uma vasta opção de drinks, 
caipirinhas,  cervejas e 
destilados. 

Além dos almoços for-
necidos durante a semana 
e finais de semana, como 
eventos especiais de Dia 
dos Pais, no sábado, dia 
20, das 20 horas às 23 ho-

ras, o restaurante propor-
cionará a noite do Porco 
no Rolete. Os convites 
são limitados e podem ser 
retirados por R$ 90,00 no 
próprio restaurante, que 
está localizado na Rodovia 
João Ceccon, 370, Jardim 
Bela Vista.
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Pais caseiros
Já para aquele pai que 

prefere comemorar o seu 
dia no conforto da sua casa, 
a Cia do Salgado é uma boa 
escolha. A empresa é uma 
das maiores produtoras de 
salgados fritos e assados, 
com um cardápio bastante 
variado, abrangendo 70 
sabores diferentes, todos 
desenvolvidos e preparados 
por um chef formado em 
Gastronomia. Toda essa 
composição garante à co-
memoração uma grande 
exclusividade e qualidade 
diferenciada dos produtos. 

Para aquele pai que pre-
fere a boa e tradicional 
pizza, a As Meninas Pizza-
ria não poupa esforços em 
trazer um cardápio diver-
sificado com os melhores 
produtos do mercado para 
os seus clientes, com uma 
gastronomia de excelência 
e afetividade com o charme 
do forno à lenha. O cardápio 
conta com um total de 58 
sabores de pizza incluindo 
as vegetarianas e utilizando 
sempre os melhores produ-
tos e marcas para não abrir 
mão da qualidade. 

Ambos possuem siste-
ma de delivery através do 
Whatsapp ou site oficial, 
então não há desculpa, é 
só ligar e pedir, para não 
deixar de curtir esse dia tão 
especial e homenagear o seu 
pai com as melhores opções 

da cidade.
Há espaço e opção para 

todo tipo de pai, do mais 
agitado ao mais caseiro. Do 
amante da pizza ao que gos-

Pais esportistas
E para aquele pai que ama 

qualquer tipo de esporte, o 
League Sports Bar é o lugar 
certo e entrega um novo 
conceito de bar. Lá é possí-
vel assistir aos jogos do seu 
time favorito, seja de futebol, 
basquete ou para ver o seu 
lutador de MMA predileto. 
Tudo isso em um ambiente 
aconchegante, moderno, 
todo decorado e lindo. O bar 
também conta com música 
ao vivo durante a semana, 
shows de stand-up comedy 
e muita comida boa, como 
porções, lanches e sobreme-
sas, além de várias opções 
de cervejas, chopp e bons 
drinks, com ou sem álcool. 
O ambiente é pet friendly, 

ou seja, o seu pet é muito 
bem-vindo e também conta 
com um estacionamento 
amplo e exclusivo para os 
seus clientes. O League está 
localizado na Avenida Co-
ronel Estanislau do Amaral, 
1486 Box 07, Itaici

Neste domingo (14), em 
homenagem a essa data es-
pecial, o League irá oferecer 
um almoço especial, com 
feijoada, strogonoff e parme-
giana de carne, com pratos 
que servem até três pessoas, 
além de música ao vivo com 
a banda Sorriso Novo. Os 
pais que participarem desse 
almoço concorrerão a uma 
faca artesanal com lâmina em 
aço de carbono da Cutelaria 
Expoente.

ta mais é de uma tradicional 
carne de porco. 

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

Fachada League Sports Bar: para os pais que são mais esportistas

Cia do Salgado é uma opção para os pais de comportamento mais caseiro

Fachada de As Meninas Pizzaria, uma opção de comida boa e tradicional
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