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Prefeitura de Indaiatuba 
intensifica fiscalização das 
medidas contra a Covid-19

P. A3

Indaiatuba mais uma vez está em estado de alerta devido ao aumento do número de casos e internações da 
Covid-19. Em live realizada na noite desta terça-feira (02), o prefeito Nilson Gaspar (MDB) e a secretária de 
Saúde, Graziela Garcia explanaram a atual situação do município. E é devido a esse aumento expressivo de 
número de casos que a Prefeitura de Indaiatuba através das equipes da Guarda Civil, Taxas e Posturas, Meio 
Ambiente e Vigilância Sanitária irá intensificar a fiscalização na cidade para coibir aglomerações de pessoas e 
também intervir em estabelecimentos comerciais que não estejam respeitando as regras do Plano SP.

BENEFÍCIO
Parcela da Renda Mínima será 
paga a partir de 16 de junho 
A Prefeitura de Indaiatuba dará início ao pagamento 
da segunda parcela do Renda Mínima. O programa 
auxilia moradores da cidade e é um benefício con-
cedido pela Prefeitura de Indaiatuba.

Aulas presenciais foram 
adiadas para 2 de agosto

P. A6
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ECONOMIA
Indaiatuba é a 25ª do Estado 
em potencial de consumo 
Pesquisa IPC Maps 2021, realizada pelo IPC 
Marketing Editora, de São Paulo, aponta Indaia-
tuba como 25ª melhor em potencial de consumo 
entre as 645 cidades do Estado. P. A7

As aulas municipais presenciais que seriam retomadas 
na próxima segunda-feira (07) foram adiadas para o 
dia 02 de agosto. O anúncio foi feito pelo secretário 
de Educação, Heleno da Silva Luiz Junior, em live 
realizada nesta terça-feira (01). O motivo, segundo 
ele, é devido a situação pandêmica na cidade.

EDUCAÇÃO SÉRIE A3
Primavera joga no domingo em 
busca de uma vaga na final P. A13



Artigo

Previsão do Tempo

A2

Acredito que a família é o lugar pensado para nascermos e sermos formados para SER neste mundo. Ninguém é 
obra do acaso! Houve um projeto bem definido a nosso respeito quando fomos concebidos e, ao nascermos, nossos pais 
receberam o dom e a tarefa de fazer acontecer esse projeto único e sem igual. Como num enigma que precisa ser des-
vendado, eles foram incumbidos de uma chave para revelar “seus segredos” e colocá-los em prática: o Amor. Amor que 
se doa totalmente para a vida do outro. Quanto mais se ama, mais se descobre sobre quem somos e para quais  projetos 
de vida temos vocação. Como resultado de cada fase desse projeto, estão os nossos laços de família, enraizados nesta 
história, feita de passados e presente. A pandemia também nos fez repensar nossas identidades e propósitos. Todos nós 
presenciamos situações, nas quais foi preciso achar soluções não convencionais para algum desafio ou problema nesses 
tempos difíceis. O fato é que esse vírus invisível, a olho nu, nos pegou de surpresa e se revela não só como o mal que é, 
mas também nos faz uma provocação para repensarmos a nossa vida: Quem somos e o que realmente importa? Somos 
o bem que devemos ser e cuidamos do que realmente importa? Uma revisão de vida pode ser uma grande oportunidade 
para adentrarmos e arrumarmos nossa “casa interior”. Buscarmos dentro de nós as respostas. Estamos em tempos de ser-
mos o que somos para superar e ensinar as gerações presente e futura a lidar com desafios tão grandes. É preciso tomar 
novas decisões! Na porta desse quarto escuro está a palavra “FAMÍLIA”. Entre, peça ajuda para abrir as janelas, assim 
a luz entrará para iluminar todo o ambiente. Nesse momento, é hora de dizer “Deus no comando”, não como um jargão 
ou uma hashtag, mas como quem se abandona nas mãos d’Ele. Assim podemos entrar na nossa história de Família e 
encontrar a verdade sobre aquele projeto, o da formação do nosso ser. O que nos tornou fracos ou fortes em nossos laços 
de família hoje, está lá. É um processo, por vezes, doloroso e difícil, mas a boa notícia é que em Deus nós podemos tudo 
“Recomeçar!” É certo que restaurar – vai dizer o profissional que constrói sonhos, o nosso amigo pedreiro –, dá mais 
trabalho do que “construir do zero”. Mas olhemos com esperança! Quer um momento mais propício para recomeçar 
sua nova jornada – sem abandonar sua história –, e assim fortalecer novamente os laços de família? Agora! Neste exato 
momento, pessoas que você conhece se sentem totalmente abandonadas, solitárias, talvez querendo tirar a própria vida, 
porque não se sentem mais importantes para ninguém. E se você é uma dessas pessoas, saiba que é possível retornar 
ao plano inicial, o plano de “ser amor” para o qual você foi criado! Isto se dá a partir do projeto de amor que o Criador 
pensou para cada um de nós. A força que nos religa à nossa Família, para sermos quem somos e capazes de viver esse 
processo frequente de conexão-rompimento-conexão, não é outra senão o Amor. Assim, os laços se tornam cada vez 
mais fortes e duradouros no Amor. Ele vive dentro de nós. Ele é e sempre será capaz de fazer, novas todas as coisas, 
inclusive você! 

*Márcio Todeschini é missionário da Canção Nova e lançou os álbuns pela Gravadora Canção Nova: «Deus vai 
além», «A Força do Amor», «Já não sou mais eu» (CD e DVD) e  «Яecomeço” . 

Editorial
A importância da educação

E a pandemia que não tem fim...
Quando se pensa que estamos finalmente com o controle nas 

mãos tudo vira de ponta cabeça. E os números não mentem. Eles 
voltam a aumentar a cada dia. 

Andando pelas ruas vemos pessoas não utilizando máscaras, 
pois acreditam que não faz diferença. Pessoas se aglomerando, 
pois acreditam que não serão contaminados. Pessoas brincando 
com a situação pandêmica que estamos vivemos há mais de um 
ano!

E o reflexo está nas portas das unidades de saúde. Pessoas a 
procura de ajuda médica, pois estão se sentindo mal, com sinto-
mas gripais e problemas respiratórios. E o desespero está dentro 
dos hospitais com profissionais cansados, exaustos de tanto cuidar, 
muitas vezes, daqueles que não cuidaram nem de si próprio. E a 
angústia está na casa dos familiares que tem alguém internado.

Revolta ver pessoas vivendo como se nada estivesse aconte-
cendo. Pessoas morrem todos os dias. Todos os dias familiares 
choram pela perda de um ente querido que foi derrotado pela 
doença. A maioria vence, porém ficam com sequelas que o farão 
lembrar do vírus por um bom tempo.

O que falta é educação. Num país onde o povo costuma cui-
dar do povo, neste momento vemos que a educação é primordial. 
Educação para ter consciência, responsabilidade e empatia.

Enquanto não há vacinas para todos, a nossa única arma é o 
álcool em gel, o uso de máscara e evitar a aglomeração. Por isso 
vamos colaborar e ajudar a combater o vírus, pois enquanto ele 
estiver solto, nós estaremos presos.

Laços familiares em tempos de pandemia

Receitas do  Lopes

Ingredientes 

2 peito(s) de frango co-
zidos

300 grama(s) de abóbo-
ra cozida

1 xícara(s) de chá de fa-
rinha de linhaça

Alho, sal e azeite a gos-
to

Modo de preparo 
Desfie os peitos de frango. 
Também cozinhe a abóbora. 
Depois, amasse todos os 

ingredientes e misture bem. 
Unte as mãos com azeite e 

faça bolinhas. 
Leve ao forno ou AirFryer 

por 15 minutos, em potência 
baixa.

04/06 - Sexta-feira 06/06 - Domingo05/06- Sábado 07/06 - Segunda

Mínima: 16°
Máxima: 29°

Mínima: 17°
Máxima: 31°

Mínima: 18°
Máxima: 30°

Mínima: 17°
Máxima: 26°

30 anos + com comorbidades e 
deficiências entram na vacinação

SP reforça tratamento virtual 
oferecido a tabagistas

O Governo de SP está ampliando a partir desta 
quarta-feira (2) a vacinação contra Covid-19 para 
pessoas com comorbidades e deficiências permanentes 
com idade entre 30 a 39 anos. Este público são contem-
plados com o Benefício de Prestação Contin-
uada da Assistência Social (BPC). Para 
tomar a dose é necessário apresentar 
comprovante da condição de risco 
por meio de exames, receitas, 
relatório ou prescrição médica. 

A Secretaria de Estado da Saúde reforça aten-
dimento virtual para quem quer parar de fumar e 
conta com o SUS, neste contexto da pandemia do 
novo coronavírus. A pasta reforça a oferta de trata-
mento virtual focado nestes pacientes e convoca os 

interessados a adesão do suporte online. 
Contando com aplicativos de mensa-

gens e vídeos, a estratégia permite 
a continuidade da assistência que, 

antes era feita presencialmente.

Em Serrana, vacina 
do Butantan faz cair 
em 95% as mortes

OMS aprova inclusão 
da CoronaVac em lista 

de uso emergencial
O Governado SP divulgou 

os resultados do Projeto S, co-
ordenado pelo Instituto Butantan 
para vacinar a população adulta do 
município de Serrana contra o coronavírus. 
Com 95% dos habitantes acima de 18 anos prote-
gidos pela Coronavac, a pesquisa científica inédita 
mostrou quedas significativas de 95% em mortes, 
86% de internações e 80% em casos sintomáticos de 
COVID-19 na cidade da região de Ribeirão Preto. 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) aprovou a CoronaVac, 

vacina desenvolvida pela farmacêuti-
ca chinesa Sinovac Biotech, para uso 

emergencial. A lista de uso emergencial da 
OMS é um sinal para os reguladores nacionais 
sobre a segurança e eficácia de um produto. Ela 
também permite que a vacina seja incluída no es-
quema Covax, o programa global de fornecimento 
de vacinas principalmente para países pobres.

Bolinho de abóbora low carb



Leitos de UTI dos hospitais da cidade, assim como os leitos externos, atingiram 100% de ocupação

Devido piora da pandemia, fiscalização 
será intensificada em Indaiatuba

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Indaiatuba mais uma 
vez está em estado 
de alerta devido ao 

aumento do número de 
casos e internações da 
Covid-19. 

Em live realizada na 
noite desta terça-feira 
(01), o prefeito Nil-
son Gaspar (MDB) e 
a secretária de Saúde, 
Graziela Garcia ex-
planaram a atual si-
tuação do município. 
“A pandemia estava 
estabilizada e contro-
lada na cidade até uns 
15 dias atrás, porém a 
partir de quarta-feira 
passada, em especial 
neste último final de 
semana a situação vol-
tou a nos preocupar. No 
final de semana houve 
um congestionamentos 
nos hospitais da cidade, 
tanto públicos quanto 
particulares, e também 
a Telemedicina por pes-
soas que apresentavam 
problemas respiratórios 
e sintomas gripais”, 
disse Gaspar. 

Ainda segundo Gas-
par, o índice de pessoas 
infectadas com a doen-
ça dobrou nas últimas 
semanas. “Antes eram 
registrados entre 300 
e 350 casos por sema-
na. Agora são 700 a 
750 novos casos por 
semana no município”, 
informa. 

E é devido a esse 
aumento expressivo de 

número de casos que a 
Prefeitura de Indaiatu-
ba através das equipes 
da Guarda Civil, Ta-
xas e Posturas, Meio 
Ambiente e Vigilância 
Sanitária irá intensificar 
a fiscalização na cidade 
para coibir aglome-
rações de pessoas e 
também intervir em es-
tabelecimentos comer-
ciais que não estejam 
respeitando as regras 
do Plano SP.

Indaiatuba assim 
como todas as cidades 
paulistas está classifica-
da na fase emergencial 
do Plano SP, ou seja, 
comércio, bares, res-
taurantes, lanchonetes e 
lojas de conveniências 
podem funcionar até 
às 21h, com 40% de 
ocupação. E o Toque 
de Recolher ocorre das 
21h às 5h. “Porém tem 
muitos estabelecimen-
tos comerciais que não 
estão respeitando as 
regras do Plano SP, 
causando aglomeração 
e não fechando suas 
portas às 21h. Nesse 
sentido a fiscalização 
irá atuar orientando as 
pessoas sobre a impor-
tância do cumprimento 
das regras impostas 
para o enfrentamento 
da Covid-19”, explica 
Gaspar.

Além disso, a fis-
calização também irá 
atuar para combater as 
festas clandestinas e 
aglomerações em pra-

ças e parques da cidade.
“Estamos passando 

por um momento muito 
sério e crítico, que re-
quer preocupação e cui-
dado por parte de todos 
nós. Infelizmente esta-
mos nos aproximando 
de um colapso na saúde 
pública e privada em 
toda região, causada 
pela irresponsabilidade 
de alguns que continu-
aram fazendo festas, 
aglomerações, ignoran-
do que estamos vivendo 
uma pandemia”, alerta 
Gaspar.

Situação 
pandêmica
A secretária de saú-

de informou que esta-

Fiscalização irá atuar para combater as festas clandestinas e aglomerações de pessoas em praças e parques da cidade 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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mos no pior momento 
já vivido desde o início 
da pandemia. “Todos 
os leitos de UTI para 
a doença no município 
estão com ocupação 
de 100%, inclusive os 
contratados externos e 
os da rede particular. 
Fazendo uma compara-

ção no mês de maio de 
2020 com 2021, houve 
um aumento de 92% em 
casos positivos confir-
mados, estamos com 
60% mais óbitos e um 
crescimento de 78% no 
número de internados”, 
enfatizou Graziela.

A secretária ainda 

orientou que em casos 
de sintomas gripais as 
pessoas devem acessar 
primeiramente o tele-
atendimento. “Vamos 
colocar mais médicos 
para reduzir o tempo 
de espera no Teleme-
dicina e pedimos que 
essa seja a primeira 
opção de atendimento 
que a pessoa procure. 
Nesse atendimento o 
paciente receberá todas 
as orientações, inclusi-
ve a receita e atestado 
quando necessário”, 
explicou a secretária.

Graziela também 
informou durante a live 
que as cirurgia eletivas 
foram suspensas, in-
clusive para as pessoas 
com câncer. “É muito 
triste o que estamos 
vivendo hoje. Infeliz-
mente aquelas pessoas 
que precisam de uma 
cirurgia não poderão 
fazer, pois precisamos 
deixar os leitos que 
temos para as pesso-
as que apresentarem 
agravamento devido a 
doença”, lamenta..

Aumento de 92% em casos positivos confirmados;
Aumento de 60% no número de óbitos;
Aumento de 78% nas internações.

Ocupação em hospitais (dados do boletim divulgado pela Secretaria 
da Saúde no dia 02 de junho):
UTI     Enfermaria
Haoc: 100%     95%
Santa Ignês: 100%   93%
Leitos externo: 100% 

Quadro pandêmico: Maio 2020 – Maio 2021



ANSELMO LUÍS CABRAL ACS/CMI

Prefeitura arrecada 25,2% mais 
que a previsão orçamentária 

Os números foram revelados durante a audiência pública na Câmara que trouxe o balanço das metas fiscais

A4 |  Cidade

Secretaria da Fazenda diz que a perspectiva foi subestimada devido à pandemia

A Prefeitura de 
Indaiatuba ar-
recadou R$ 417 

milhões entre os meses 
de janeiro e abril deste 
ano, 25,22% mais que a 
previsão orçamentária 
definida no ano passa-
do, de R$ 333 milhões.

Os números foram 
revelados durante a 
audiência pública na 
Câmara que trouxe o 
balanço das metas fis-
cais na sexta-feira (28), 
cumprindo a Lei de 
Responsabilidade Fis-
cal.

A secretária-adjunta 
da Secretaria da Fa-

zenda da Prefeitura, 
Paula Sciamarelli, que 
fez a exposição, jus-
tificou a arrecadação 
maior com uma subes-
timativa dos técnicos 
em 2020.

Ela disse que o ce-
nário desenhado pela 
pandemia do corona-
vírus na época da ela-
boração do orçamento 
projetava uma queda 
de arrecadação, que 
não aconteceu.

As principais fon-
tes de receita da Pre-
feitura, o IPVA e o 
IPTU, que são recolhi-
dos no início do ano, e 
o ICMS que sustenta a 
arrecadação ao longo 
do ano, foram maiores 

neste início.
Os contribuintes 

não se furtaram a pa-
gar mesmo com os 
efeitos negativos da 
pandemia e alguns de-
les preferiram pagar o 
IPTU em cota única, o 
que não aconteceu no 
ano passado.

Em relação ao 
ICMS, a retomada das 
atividades após um pe-
ríodo mais crítico no 
final do ano, embora 
as coisas ainda não 
estejam resolvidas, ga-
rantiu a arrecadação, 
segundo ela.

Outra razão para o 
aumento da arrecada-
ção para a secretária-
-adjunta foi a realiza-

ção do Refis, programa 
de recuperação de dí-
vidas que não estava 
no orçamento e ajudou 
na receita.

Gastos
A secretária adjun-

ta disse também que 
a pandemia exigiu 
esforços de monta da 
administração, princi-
palmente, como não 
poderia deixar de ser, 
na saúde.

Ela afirmou que a 
despesa da Prefeitura 
cresceu 8% no compa-
rativo dos quatro pri-
meiros meses com o 
mesmo período do ano 
passado, na ordem de 
R$ 137 milhões. 

Camarão ao Molho de Champagne, 
sérvio com Risoto de Pupunha

O Dia dos Namorados se aproxima e 
se você ainda não pensou em como surpre-
ender a pessoa amada nesta data, trago uma 
receita que será servida no Jantar Especial 
do Simetria Restaurante: o Camarão ao Mo-
lho de Champagne, servdo com Risoto de 
Pupunha.

Apesar do modo de preparo ser mais 
complexo, o prato pode ser um diferencial na 
sua noite! Mas se mesmo assim, preferir pra-
ticidade, venha aproveitar a data no Simetria 
Restaurante.

Por outro lado, se quiser se aventurar 
na cozinha e surpreender quem ama, confira 
a receita:

Ingredientes para o camarão
400g de camarão fresco com casca
4 cebolas
1 alho poró
1 talo de salsão
1 cenoura grande
1 colher de chá de extrato de tomate
50g de manteiga
50g de farinha de trigo
500ml de champanhe
50ml de creme de leite

Modo de preparo
Para o caldo, descasque e limpe os ca-

marões e reserve as cascas. Limpe e corte as 
cebolas, o salsão, a cenoura, o alho poro e, 
em uma panela, doure as cascas do camarão 
e acrescente o extrato;

 Coloque os legumes na panela e vá 

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027 - Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou 
alguns meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, que possui três estrelas de acordo com o 
Guia Michelin. Ao retornar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm Hotels & Resorts, onde atua 
desde 2007. Ele passou pelas cozinhas do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm Tower Carlos 
Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ANDRÉ CHACHÁ

mexendo até ficarem pré-cozidos. Acrescente 1 
e ½ de litro de água e abaixe o fogo. O impor-
tante é deixar o caldo ferver, cozinhando por 
cerca de 1h;

Repita esse processo com o caldo de legu-
mes para o risoto, coe e leve ao fogo para reduzir 
pela metade. Acrescente o champanhe e ferva 
por 20 minutos, o que vai potencializar o sabor;

Derreta a manteiga, coloque a farinha e 
mexa até dourar. Adicione o caldo aos poucos 
até engrossas e ganhar uma consistência fluída. 
Coloque o creme de leite e, se quiser, bata o mo-
lho no liquidificador para emulsionar o molho, 
deixando-o com uma textura aveludada.

Ingredientes para o camarão
200g de arroz para risoto
100g de palmito pupunha fresco
4 cebolas
1 alho poró
1 talo de salsão
50ml de vinho branco
Sal
100g de parmesão ralado
120g de manteiga
Azeite

Modo de preparo
Corte 3 e ½ da cebola, o salsão e o alho 

poró e leve ao fogo, mexendo sempre para que 
os legumes fiquem pré-cozidos. Acrescente 1 e ½ 
litro de água e abaixe o fogo. Importante não dei-
xar o caldo ferver. Deixe cozinhar por cerca de 1h;

Quando estiver pronto, o caldo deverá ser 
coado e reservado, essa será a base do risoto;

Corte o palmito em cubos de 2mm, cozi-
nhe-o com água e sal e reserve;

Para o risoto, pique o restante da cebola, 

refogue na panela com azeite, até que ela 
fique transparente. Coloque o arroz, mexa e 
acrescente o vinho. Deixe secar;

Vá acrescentando, aos poucos, o caldo 
de legumes e mexendo frequentemente. 
Acerte o sal e repita o processo pro cerca de 
35 a 40 minutos;

Com 30 minutos de cocção, coloque o 
palmito e quando estiver bem cremoso, acres-
cente o parmesão, a manteiga e acerte o sal 
novamente.

Montagem do prato
Tempere e grelhe o camarão, coloque o 

risoto no prato, disponha os camarões e regue 
com o molho;

A ordem da preparação é a produção 
dos caldos, o molho, o risoto e, por fim, o 
camarão.

E está pronto!
Bon Appetit!

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

FALECIMENTO

Morre aos 68 anos 
o ex-vereador Luiz 
Guilherme Lacerda

O  e x - v e r e a d o r 
L u i z  G u i l h e r m e 
Lacerda (sem par-
tido), que cumpriu 
o último mandato 
de 1993 a 1996 na 
Câmara de Indaia-
tuba, morreu nesta 
quarta-feira (2) aos 
68 anos.

A família não di-
vulgou a causa da 
morte. Lacerda dei-
xa os filhos Regia-
ne, Vanderleia, Luiz 
Carlos e Renan. Ele 
estava separado. O 
sepultamento foi no 
Cemitério da Can-

delária.
Lacerda também 

exerceu  manda to 
no Legislativo entre 
1989 e 1992. A úl-
tima eleição em que 
concorreu foi  em 
2004 pelo extinto 
Prona. Obteve ape-
nas 351 votos.

O  p r e s i d e n t e 
da  Câmara ,  Pepo 
Lepinsk (MDB), e 
servidores da Casa 
manifes taram so-
lidariedade aos fa-
miliares e amigos e 
lamentaram a morte 
do ex-vereador.

Lacerda cumpriu o último mandato de 1993 a 1996

ARQUIVO PESSOAL
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Como os critérios para a escolha dos beneficiados coincidem, os auxílios vão para praticamente as mesmas pessoas

Em Indaiatuba, 
boa parte das 7 
mil famílias mais 

pobres da cidade aca-
bou sendo beneficiada 
por uma coincidência de 
critérios: elas recebem 
ou vão receber auxílios 
emergências dos três ní-
veis de governo.

É que a renda per 
capita, a inscrição nos 
programas sociais e os 
efeitos negativos da pan-
demia afetam pratica-
mente as mesmas pessoas 
e acabam as elegendo 
para serem beneficiadas 
pelos programas criados.

Além do auxílio 
emergencial do governo 
federal, criado logo após 
o início da pandemia 
no ano passado, essas 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressão@maisexpressao.com.br

Famílias de baixa renda acumulam
ajuda dos três níveis de governo

famílias já recebem o 
complemento criado pela 
Prefeitura de Indaiatuba e 
agora vão ter a bolsa do 
Estado.

A Prefeitura de In-
daiatuba informou que a 
coincidência é benéfica 
porque as famílias real-
mente são as que mais 
precisam. Além disso, os 
critérios para a escolha 
tinham de ser os que fo-
ram adotados por causa 
da pobreza.

Redução da pobreza
Estudo do Instituto 

Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio Var-
gas, realizado pelo pes-
quisador Daniel Duque, 
revela que a distribuição 
do auxílio emergencial do 
governo federal, durante 
a pandemia, reduziu a 
extrema pobreza no Bra-

sil ao menor nível em 40 
anos. 

O pesquisador afirma 
que apurou que quase 7 
milhões de pessoas vi-
viam na extrema pobreza 
no mês de junho do ano 
passado, o que equivale 
a 3,3% da população bra-
sileira, contra 14 milhões 
ou 6,9% da população 
no mesmo período do 
ano anterior à pandemia, 
2019.

Essa redução da ex-
trema pobreza é um 
dado significativo de 
como a ajuda financeira 
muda a vida das pes-
soas e a coincidência 
em Indaiatuba e pro-
vavelmente em outras 
cidades onde também 
existam auxílios muni-
cipais, com a somatória 
do Estado, vão mudar 
mais ainda.

 Sobra financeira 
O prefeito de In-

daiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB), usa recursos do 
superávit não vinculado 
do ano passado, que foi 
de R$ 32,927 milhões, 
para custear o programa 
de apoio às famílias.

A Prefeitura de In-
daiatuba paga este mês de 
junho a segunda parcela 
de R$ 130 do auxílio mu-
nicipal para as famílias 
que vivem com meio sa-
lário-mínimo per capita 
na cidade.

A ajuda terá duração 
de três meses e, junto à 
parcela, os beneficiados 
recebem também R$ 20 
a mais por filho, desde 
que ele tenha entre 0 e 14 
anos e até o limite de três. 

Têm direito ao bene-
fício as famílias com a 
renda enquadrada e que 

estavam inscritas no Ca-
dastro Único do Ministé-
rio da Cidadania entre 16 
de janeiro de 2019 e 16 de 
janeiro de 2021.

Bolsa Dória
No final de maio, o 

governador João Doria 
(PSDB) sancionou o pro-
jeto que cria o programa 
Bolsa do Povo em São 
Paulo e que deverá come-
çar os pagamentos este 
mês ainda.

O programa deve al-
cançar aproximadamente 
500 mil famílias em todos 
os 645 municípios do 
Estado, segundo a pre-
visão do governo, com 
pagamentos entre R$ 100 
e R$ 500.

Como Dória é pré-
-candidato à Presidência 
da República, ele trans-
formou a proposta em 

uma bandeira de cam-
panha. No anúncio disse 
que é o maior programa 
social da história.

Para sustentar a pro-
posta, o governo destinou 
apenas para o ano de 
2021 recursos da ordem 
de até R$ 1 bilhão, que 
virão do orçamento vi-
gente por meio de rema-
nejamentos.

O programa terá ca-
dastro único e cartões fí-
sicos para movimentação 
financeira, utilizando o 
mesmo sistema já adota-
do com o aplicativo Caixa 
Tem do governo federal.

A proposta deve-
rá reunir e ampliar os 
seguintes programas já 
existentes de São Paulo: 
Renda Cidadã, Aluguel 
Social, Bolsa Trabalho, 
Talento Esportivo e Au-
xílio Via Rápida.

Eu, Luana Evan-
gelo, com mi-
nha experiência 

te conto que a escolha 
da cor do seu esmalte 
e formato de unhas di-
zem muito sobre você! 

A cor das unhas po-
dem ter vários signifi-
cados e dizer muito a 
respeito da sua perso-
nalidade e do seu esta-

do de espírito, por isso a 
escolha da cor é algo que 
pode ser encarado como 
uma simples decisão de 
momento.

A cor do esmalte tem 
grande influência no 
comportamento, poden-
do até mesmo harmoni-
zar e equilibrar nosso 
bem estar, e essa escolha 
pode estar de acordo 

com as circunstâncias 
da sua vida, dar indícios 
sobre a sua personalida-
de e até mesmo sobre o 
seu temperamento! 

Além da cor outro 
fator indicativo que re-
presenta a maneira da 
pessoa expressar os sen-
timentos é o formato da 
unha. 

Quando a unha é 
espaçosa (largas hori-
zontalmente) ela revela 
uma pessoa com tempe-
ramento extremamente 
forte e com tendência 
a achar que está sendo 
perseguida sempre;

A unha quadrada 
com bordas arredonda-
das denota uma pessoa 
com tendências menos 
criativa para adotar uma 
postura mais prática do 
que o convencional;

A pessoa com unha 
amendoadas é geral-
mente criativa, bondosa 
e diplomática.

Já a escolha das 
cores remetem: 

•Branco: a pessoa 
quer passar sentimento 
de paz, juventude, pure-
za e tranquilidade

•Vermelho: estimula 
a vitalidade e coragem

•Laranja: transpa-
rece atitudes positivas, 
prazer e alegria

•Azul: revela o afeto, 
tranquilidade e amadu-
recimento

•Amarelo: estimula 
criatividade, orgulho e 
ansiedade

•Verde: estimula a 
sensação de bem-estar, 
equilíbrio, saúde e espe-
rança

•Roxo: aponta in-
trospecção, sentimenta-
lismo e espiritualidade

•Rosa: mostra pesso-
as criativas e inovadoras

•Preto: quer procu-
rar belezas exóticas

•Marrom: transpare-
ce em pessoas com re-
calque e senso de justiça

•Púrpura: para au-
mentar a autoestima e a 
autovalorização

Av. Conceição, 2783 - Cidade Nova II, Indaiatuba - SP



A maioria das cerca de 80 revendas existentes em Indaiatuba mantém pelo menos um site ou um instagram/facebook para chegar aos clientes

BENEFÍCIO
Segunda parcela do Renda Mínima será paga a partir de 16 de junho
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Revendas de carros de Indaiatuba se
adaptam às dificuldades da pandemia

 A6| Cidade

Com o isolamento social e a falta de veículos 0km no mercado, empresários do setor se mantiveram investindo na internet

Você compraria 
um carro a partir 
de fotos publica-

das na internet?
Se a resposta foi não, é 

melhor rever os seus con-
ceitos, porque é por aí que 
as revendas de veículos 
seminovos e usados estão 
procurando vender após a 
crise gerada pela pande-
mia.

A maioria das cerca 
de 80 revendas existentes 
em Indaiatuba mantém 
pelo menos um site ou 
um instagram/facebook 
para chegar aos clientes 
mesmo com o isolamento 
social.

“Claro que ainda é 
uma novidade para nós, 
mas já investíamos antes 
da crise e continuamos 
durante os momentos 
mais difíceis”, disse Ad-
mar Martini Júnior, sócio-
-proprietário da Martini 
Veículos, uma das maio-
res da cidade.

Embora prefira a ne-
gociação frente a frente, 
o empresário entende que 
não dá para fugir do novo 

mercado que se abre.
E não dá mesmo.
Pesquisa da OLX no 

final de 2020 revelou que 
as vendas pela internet 
tinham aumentado 20% 
no primeiro ano da pan-
demia.

Mentalidade Nova
O empresário Cauê 

Verrillo Lopes, da Lopes 
Automóveis, vê as vendas 
pela internet não só como 
uma adaptação aos novos 

tempos, mas como uma 
questão de mentalidade 
nova.

“Desde o começo da 
loja, nós sempre tivemos 
as vendas pela internet 
como um objetivo a ser 
perseguido e fomos mon-
tando as estruturas para 
isto, como o facebook e o 
instagram”.

Com a chegada da 
pandemia, a migração 
do processo de venda foi 
uma coisa natural para 

ele, que se diz orgulhoso 
hoje de ter 70% das suas 
vendas realizadas de for-
ma online.

Para isso, o empresá-
rio investe cerca de R$ 
5 mil por mês para criar 
conteúdo, manter relacio-
namentos e estabelecer 
feedback. 

Com mais de 40 mil 
seguidores nas duas re-
des, a Lopes Automóveis 
vende um carro por dia 
e tudo começa com um 

contato do comprador in-
teressado em uma foto.

Mas o segmento exi-
ge inovações constantes. 

Por isto, ele criou ví-
deos de venda, onde mos-
tra o carro em detalhes 
como uma produção para 
cinema, e também criou 
o delibery, no qual leva o 
veículo à casa do cliente 
para um test drive. Mas 
toda a documentação é 
apresentada e avaliada 
online.

“O relacionamento 
pelas redes sociais é tão 
grande que parece que 
os clientes são velhos 
conhecidos nossos e já 
nos chamam pelo nome 
quando vêm à loja”, afir-
ma o empresário.

Inspiração
Para quem ainda não 

chegou a um nível tão 
avançado como o Lopes 
Veículos, a T-Car Im-
ports, de São Paulo, é 
uma inspiração de como 
conquistar o cliente pela 
internet.

A loja montada no Ta-
tuapé tem uma apresen-
tação luxuosa na rede. A 
começar por um tour em 
360 graus, que permite ao 
internauta conhecer cada 
espaço do lugar.

Tudo é muito rápido e 
muito prático. 

Basta preencher uma 
ficha cadastral e mostrar 
o interesse em um deter-
minado carro ou segmen-
to. Em seguida, o cliente 
é convidado a tirar dú-
vidas, a discutir preço e 
condições e a experimen-
tar o objeto do desejo.

A Prefeitura de Indaiatu-
ba dará início ao pagamento 
da segunda parcela do Ren-
da Mínima a partir de 16 de 
junho. 

O programa auxilia mo-
radores da cidade e é um 
benefício de transferência de 
renda direta, concedido pela 
Prefeitura de Indaiatuba às 
famílias residentes no muni-

cípio, inscritas no Cadastro 
Único de 16 de janeiro de 
2019 a 16 de janeiro de 2021 
e com renda per capita de até 
meio salário mínimo. 

No total, 4.317 pessoas 
estão aptas para receber 
o auxílio. Os pagamentos 
acontecem através do apli-
cativo Caixa Tem, disponí-
vel para todos os celulares. 

Os correntistas do banco 
podem utilizar a mesma 
conta e as novas já foram 
abertas pela própria Caixa.

Os que tiverem dificul-
dade ou dúvida sobre o 
funcionamento do aplicativo 
podem procurar por uma 
agência da Caixa.

O munícipe que tem di-
reito ao benefício, mas ainda 

não fez sua inscrição pode 
procurar o Cras (Centro de 
Referência de Assistência 
Social) mais próximo de 
sua residência para fazer o 
cadastro. O calendário de 
pagamento dos benefícios 
de julho será disponibilizado 
posteriormente no site e nas 
redes sociais da Prefeitura de 
Indaiatuba.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

•Aniversariantes de janeiro e fevereiro recebem o auxílio 
em 16/06
•Aniversariantes de março e abril recebem o auxílio em 
17/06
•Aniversariantes de maio e junho recebem o auxílio em 
18/06
•Aniversariantes de julho e agosto recebem o auxílio 
em 21/06
•Aniversariantes de setembro e outubro recebem o 
auxílio em 22/06
•Aniversariantes de novembro e dezembro recebem o 
auxílio em 23/06

PAGAMENTOS JUNHO 2021
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Avaliação é da IPC Maps que estuda o potencial de compras por categorias de produtos nas cidades do país

Pesquisa IPC Maps 
2021, realizada 
pelo IPC Marke-

ting Editora, de São Paulo, 
aponta Indaiatuba como 
25ª melhor em potencial 
de consumo entre as 645 
cidades do Estado.

Com periodicidade 
anual e abrangência na-
cional, o estudo, divulga-
do esta semana, coloca In-
daiatuba também como a 
82ª melhor entre os 5.570 
municípios do país.

O bom desempenho 
da cidade tem a ver com 
a predominância da clas-
se B no consumo, com 
47,2% do total, aliada à 
classe A, com 14,2%. A 
classe C responde por 
34,1% e as D e E por 
4,4%.

Indaiatuba é a 25ª melhor do Estado em 
potencial de consumo, diz pesquisa

Alimentação fora
De acordo com o es-

tudo, um dos setores com 
melhor performance na 
cidade e na Região Me-
tropolitana de Campinas 
é o de alimentação fora do 
lar (bares, restaurantes e 
padarias).

A expectativa de cres-
cimento do consumo para 
este ano em toda a Região 
Metropolitana é de 10,5% 

na alimentação fora do lar, 
ainda longe da recuperação 
total, mas em alta.

Matheus Mason, pre-
sidente da Abrasel (Asso-
ciação Brasileira de Bares 
e Restaurantes), regional 
Campinas, afirma que o 
setor perdeu 40% com o 
primeiro ano de pandemia.

Donos de restaurantes 
de Indaiatuba, como Pe-
zão, Caipirão, Casa da Mo-

A expectativa de crescimento do consumo para este ano 
em toda a RMC é de 10,5% na alimentação fora do lar

REPRODUÇÃO

queca, Kostela do Japonês, 
não quiseram comentar os 
números ainda por não te-
rem tido acesso total a eles.

A pesquisa IPC Maps 
2021 estima que a alimen-
tação fora do lar deverá 
atingir R$ 4 bilhões no 
Brasil todo este ano, nú-
mero que em 2019, antes 
da pandemia, era de R$ 
5,9 bilhões.

Crescimento
O consumo das famí-

lias no país deve recuperar 
parte do fôlego e movi-
mentar R$ 5,1 trilhões 
ao longo deste ano, com 
alta de 3,7% sobre 2020, 
o que dá 3,17% do PIB 
brasileiro.

Marcos Pazzini, sócio 
da IPC Marketing Editora 
e responsável pela pesqui-
sa, afirma que o crescimen-
to é satisfatório, já que as 

perdas registradas em 2020 
foram muito altas.

“Aos poucos, os brasi-
leiros tentam voltar à rotina 
normal e isto estimulará o 
consumo em 2021. Onde 
os mercados estavam con-
solidados isto será mais rá-
pido”, disse o pesquisador.

Pesquisadora tem 
30 anos de mercado
A IPC Marketing Edi-

tora, responsável pela ela-
boração do IPC Maps, 
tem 30 anos de mercado 
e o estudo que produz é o 
único a apresentar números 
absolutos.

A base da pesquisa são 
os dados oficiais de cada 
um dos 5.570 municípios 
brasileiros, que são mape-
ados por softwares de geo-
processamento atualizados 
a cada ano.

O trabalho apresenta 

indicativos para 22 itens 
da economia, divididos por 
classes sociais, focados por 
cidade, população, áreas 
urbana e rural e setores de 
produção e serviços.

Os hábitos de consumo 
foram subdivididos por 
categorias para avaliação 
setorizada: alimentação 
no domicílio, alimentação 
fora do domicílio, bebidas, 
habitação e mobiliário.

Também artigos de 
limpeza, artigos do lar, 
eletroeletrônicos, vestuário 
confeccionado, Calçados, 
joias, bijuterias, armari-
nhos, transporte urbano, 
veículo próprio e higiene.

E ainda: cuidados pes-
soais, medicamentos, plano 
de saúde, tratamento médi-
co/dentário, livros, material 
escolar, educação, recrea-
ção, cultura, viagens, fumo 
e material de construção.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O Dia dos Na-
morados está 
se aproximan-

do e os comerciantes 
estão otimistas. De 
acordo com a Asso-
ciação Comercial e In-
dustrial de Campinas 
(ACIC) a previsão é 
um crescimento de 4% 
nas vendas, e é espera-
do um faturamento de 
R$ 239,4 milhões na 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC).

As vendas para o 
Dia dos Namorados 
deverão crescer 4,10% 
acima do ano passado 
na RMC quando, no 
auge da pandemia da 
Covid-19, o comér-
cio registrou perdas 
de 40% em relação a 
2019. 

Segundo o econo-

Comerciantes esperam aumento nas 
vendas para o Dia dos Namorados
É esperado um faturamento de R$ 239,4 milhões na Região Metropolitana de Campinas (RMC)

DIVULGAÇÃO

mista Laerte Martins, 
diretor da Associa-
ção Comercial e In-
dustrial de Campinas 
(ACIC), uma pesqui-
sa regional  aponta 
para um aumento de 
quase 4,2% no valor 
médio do presente, 
na comparação com 
2020, apesar do nível 
da inflação estar em 
6,1% em relação aos 
últimos 12 meses. Em 
média, deverão ser 
gastos R$ 125,00 com 
os presentes, contra 
os R$ 120,00 gastos 
em 2020.

Os presentes mais 
procurados continuam 
a ser perfumes, joias e 
bijuterias, flores, pro-
dutos de higiene e de 
beleza e celulares. “A 
expectativa de expan-
são do e-commerce 
para a data é de 10% 
sobre as vendas de 

2020, podendo chegar 
a R$ 24 milhões”, ana-
lisa. De acordo com 
Laerte Martins, não há 
previsão de contrata-
ção de temporários no 

período.

Shoppings
Um levantamento 

da ALSHOP (Asso-
ciação Brasileira de 

Lojistas de Shoppin-
gs) com dados forne-
cidos pela CNC sobre 
o Dia dos Namorados 
no comércio, aponta 
que as vendas deverão 

ficar 4% abaixo do 
patamar de 2019, re-
gredindo pouco mais 
de dois anos em fatu-
ramento esperado nas 
lojas. 

Apesar do número, 
quando comparado 
com 2020,  quando 
quase todo o comércio 
es tava fechado em 
junho, a expectativa 
de crescimento é de 
29,4%. 

“Após  o  ano  de 
2020 ,  ap rendemos 
muito com a pandemia 
e mesmo neste cená-
rio, vemos uma boa 
expectativa econômi-
ca com a sexta revisão 
de aumento do PIB 
para este ano e 1,2% 
de elevação no pri-
meiro trimestre o que 
certamente é uma boa 
surpresa.” ,  explica 
Nabil Sahyoun, pre-
sidente da ALSHOP. 

Os presentes mais procurados continuam a ser perfumes, joias, bijuterias e flores

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br
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As aulas muni-
cipais presen-
ciais que se-

riam retomadas na pró-
xima segunda-feira (07) 
foram adiadas para o dia 
02 de agosto. O anúncio 
foi feito pelo secretário 
de Educação, Heleno 
da Silva Luiz Junior, 
em live realizada nesta 
terça-feira (01).

O motivo, segundo 
ele, é devido a situação 
pandêmica na cidade. 
“Na semana passada 
havíamos anunciado o 
retorno das aulas pre-
senciais, pois a situação 
estava estabilizada na 
cidade, porém após uma 
reunião com a Secreta-
ria de Saúde e também 
com o Comitê de En-
frentamento à Covid-19 
decidimos recuar da 
decisão”, explica o se-
cretário.

Secretaria de Educação adia aulas 
municipais presenciais para 2 de agosto

Retomada das aulas presenciais foram adiadas devido ao aumento do número de casos da Covid-19 na cidade

Funcionários de farmácia podem se cadastrar para receber a primeira dose da vacina contra Covid-19

Anúncio foi feito pelo Secretário de Educação, Heleno da Silva Luiz Junior, após piora da pandemia no município

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Ele ainda disse que 
a retomada das aulas 
presenciais, em agos-
to, seguirá as mesmas 
orientações, sendo que 
a presença do aluno em 
sala de aula não será 
obrigatória ficando a 
critério dos pais a es-

Os profissionais de 
apoio à saúde que tra-
balham em farmácias já 
podem se cadastrar no 
sistema Minha Vacina 
para imunizar contra a 
Covid-19.

Para efetuar o cadas-
tro é preciso anexar a 
imagem da carteira de 
trabalho, com o regis-
tro e dados pessoais, os 
dois últimos holerites 

colha do ensino híbrido 
(remoto e presencial) 
ou 100% online. Mas, 
mesmo aqueles pais que 
optarem por mandar 
seus filhos à escola se-
rão orientados pelas uni-
dades de ensino quais 
serão os dias que o aluno 

irá presencialmente à 
sala de aula, isso porque 
a retomada se iniciará 
com até 35% da capa-
cidade de ocupação. O 
rodízio entre os estudan-
tes será feito para evitar 
aglomerações e assim 
evitar a disseminação do 

vírus da Covid-19.
As famílias devem 

manter  um contato 
de WhatsApp ativo com 
a escola em que o filho 
está matriculado, pois 
todas as informações 
pertinentes das aulas 
on-line e atividades pe-

VACINAÇÃO
Aberto cadastro para vacina contra 
Covid-19 a funcionários de farmácias

e acrescentar o número 
de cadastro do estabe-
lecimento do local de 
trabalho.

Uma equipe da Se-
cretaria de Saúde fará 
a validação dos docu-
mentos e após essa ava-
liação as pessoas aptas 
para a vacinação serão 
convocadas por e-mail. 
Para ser imunizado será 
necessário apresentar o 

dagógicas serão repas-
sadas por este canal de 
comunicação. 

“Precisamos, neste 
momento, priorizar a se-
gurança e saúde dos alu-
nos, pais e profissionais 
da educação”, finaliza o 
secretário.

QRcode do cadastro, um 
documento com foto e o 
comprovante de endere-
ço (IPTU, conta de água 
ou luz) em nome da pes-
soa a ser vacinada. Caso 
não possua comprovante 
em seu nome, também 
é preciso levar um do-
cumento que comprove 
contrato de aluguel ou 
parentesco com o titular 
do comprovante.

ELIANDRO FIGUEIRA PMI
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A importância da verdadeira contabilidade

Parece mentira, 
mas é verdade. 
Diversas empre-

sas ainda não conhecem 
a verdadeira contabili-
dade e ainda se utilizam 
do famigerado livro 
caixa.

Principalmente em-
presas optantes pelo 
s i m p l e s  n a c i o n a l , 
apoiam-se na redação 
da legislação mencionar 
a não obrigatorieda-
de dos demonstrativos 
contábeis, no entanto, 
para a gestão da empre-
sa esses demonstrativos 
são importantíssimos e 
deveriam ser exigidos 
pelos empresários e 
gestores.

O que é possível 
visualizar no balanço 
patrimonial

O Balanço Patrimo-
nial é um dos demons-
trativos contábeis e nele 
encontramos as infor-
mações a respeito do 

patrimônio da empresa.
Todas as informa-

ções acerca do ativo da 
empresa como valores 
de aplicações finan-
ceiras, conta corrente, 
imóveis, veículos, es-
toque de matéria-prima, 
estoque de mercadorias, 
valores a receber, dentre 
outros ativos diversos.

As informações que 
dizem respeito ao passi-
vo da empresa também 
são demonstradas no 
Balanço Patrimonial, 
como fornecedores a 
pagar, empréstimos, 

salários e encargos a 
pagar, dentre todos os 
demais compromissos 
que a empresa possui 
com terceiros.

Livro caixa é conta-
bilidade?

A resposta para essa 
pergunta parece óbvia, 
mas para muitos em-
presários isso ainda não 
ficou bem esclarecido.

Não. Livro caixa 
não é contabilidade, 
porque registra apenas 
as operações financei-
ras como se todas ti-

vessem sido efetuadas 
através do caixa da 
empresa, impossível 
visualizar a situação 
patrimonial da empre-
sa.

Para uma correta 
gestão, não basta que 
o empresário visua-
lize a movimentação 
financeira. É de extre-
ma importância poder 
visualizar e monitorar 
também o movimento 
econômico e patrimo-
nial e isso só é possível 
através dos demonstra-
tivos contábeis.
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Como verificar se a 
empresa está com lucro 
ou prejuízo?

Além dos grupos de 
ativo e passivo, há na 
contabilidade também 
as contas chamadas “de 
resultado”.

Essas contas regis-
tram todas as operações 
de receitas e despesas e, 
por óbvio, se a empresa 
tiver receitas maiores que 
as despesas, significa que 
o resultado é de lucro, 
quando o contrário, ou 
seja, despesas maiores 
que despesas, demonstra 

a apuração de prejuízo.

A existência de lu-
cro significa que tem 
dinheiro sobrando ou 
disponível na conta da 
empresa?

Nem sempre o regis-
tro de lucro na conta-
bilidade significa que o 
dinheiro está disponível 
na conta da empresa ou 
esteja sobrando.

Pode ocorrer da em-
presa ter registrado toda 
a receita em determinada 
competência, porém o re-
cebimento ocorrer de forma 
parcelada, por exemplo.

Também pode acon-
tecer investimentos cujos 
registros não transitarão 
pelas contas de receita e 
despesa, mas tão somen-
te a troca de um ativo 
por outro, ou seja, uma 
empresa resolve inves-
tir em novas máquinas 
e para isso o dinheiro 
apenas sai da conta ban-
cária e é transferido para 
a conta de máquinas e 
equipamentos, mantendo 
o registro tão somente no 
próprio ativo.

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

BENEFÍCIO
Prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS volta a ser obrigatória 

A prova de vida do 
Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
voltou a ser obrigatória 
para os aposentados e 
pensionistas que moram 
no Brasil desde esta 
terça-feira (01). Com o 
retorno, os beneficiários 
que não realizarem a 
confirmação do cadas-
tro terão o benefício 
suspenso. A exigência 

estava suspensa desde 
maio de 2020 por causa 
da pandemia de Co-
vid-19 e não causava a 
suspensão do benefício.

De acordo com o 
INSS, cerca de 36 mi-
lhões de beneficiários 
devem realizar a prova 
de vida anualmente para 
continuar a receber. 
O procedimento serve 
para evitar fraudes e 

garante a manutenção 
do pagamento. 

A prova de vida co-
meçará com os benefí-
cios em que não houve a 
realização por nenhum 
canal disponibilizado 
para esse procedimento. 
Eles integram o primei-
ro lote do processo de 
comprovação de vida 
por biometria facial.

Esses beneficiários 

selecionados para fazer 
a prova de vida por 
biometria facial e que 
ainda não realizaram o 
procedimento, devem 
fazê-lo pelo aplicativo 
Meu Gov.br ou Meu 
INSS, disponível para 
baixar na Play Store e 
na Apple Store. Após 
realizar a prova de vida 
por biometria facial, o 
segurado pode consul-
tar o resultado pelo Meu 
INSS.

Os segurados aptos a 
realizar o procedimento 
online, serão informa-
dos por SMS no celular, 
ou ainda por e-mail, ou 
aplicativo Meu INSS. 
O instituto alerta que 
enviará o SMS somente 
pelo número 280-41, 
qualquer outra mensa-
gem referente à prova 
de vida de outro número 
deve ser desconside-
rada.

Além dos aplicati-

vos Meu Gov.br e Meu 
INSS, alguns bancos 
permitem que a prova 
de vida seja feita por 
meio de biometria, nos 
caixas eletrônicos ou 
nos seus próprios apli-
cativos.

Também é possível 
realizar a prova de vida 
normalmente em uma 
agência do banco em 
que recebe o benefício. 
Nesse caso, o segurado 
deverá levar um docu-
mento de identidade 
com foto. Esse docu-
mento pode ser o RG, a 
carteira de motorista ou 
a Carteira de Trabalho.

Para evitar aglome-
rações nas agências, o 
INSS elaborou um ca-
lendário. O cronograma 
começa em junho para 
quem deveria ter feito a 
prova de vida em março 
e abril de 2020. No mês 
seguinte, julho, para os 
beneficiários que deve-

riam ter feito a prova de 
vida em maio e junho. 
O calendário segue até 
dezembro com a prova 
de vida para quem de-
veria ter feito em março 
e abril de 2021.

Os beneficiários 
que têm dúvida sobre 
a realização da prova 
de vida ou dificuldade 
de locomoção podem 
buscar ainda atendi-
mento pela Central 135 
e agendar a visita de 
um servidor do INSS. 
A central funciona de 
segunda a sábado, das 
7h às 22h. 

Também é possível 
cadastrar uma pessoa 
como procuradora para 
realizar o exame. Essa 
opção, contudo, somen-
te está disponível para 
os beneficiários que têm 
dificuldade de locomo-
ção. O procedimento 
deve ser feito pelo apli-
cativo Meu INSS.
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Campanha UniEduK Solidário arrecada 
cerca de 3 toneladas de alimentos 

Os alimentos arrecadados serão entregues a instituições sociais e famílias vulneráveis em vários municípios

As provas do Enem 2021 serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro

O Grupo UniE-
duK (UniFAJ, 
U n i M A X  e 

FAAGROH) arrecadou 
cerca de três tonela-
das de alimentos não 
perecíveis durante a 
realização do UniE-
duK Solidário, ação 
social que aconteceu 
de 03 a 08 de maio nos 
campi localizados nas 
cidades de Jaguariúna, 
Indaiatuba e Holambra. 
Os alimentos arreca-
dados serão entregues 
a instituições sociais e 
famílias vulneráveis em 
vários municípios.

A ideia da campanha 
surgiu da aluna Brenda 
Leticia Pedrozo, do cur-
so de Administração, 
como forma de cumprir 
as horas referentes às 
Atividades Comple-
mentares, que integram 
o currículo. Ao ser in-
corporada pelo Grupo 
UniEduK, essa ideia 
ganhou amplitude e a 
colaboração de alunos 

de outros cursos, que 
também puderam va-
lidar suas Atividades 
Complementares ao 
participarem do even-
to. A participação dos 
alunos foi tão intensa 
que, no total, foram per-
to de quatro mil horas 
registradas pelos alunos 
por meio dos produtos 
doados. 

“É de grande impor-
tância a participação 
dos alunos, cada um 
com o intuito de ajudar 
o próximo. Promover 
ações e projetos assim 
é um passo importante 
para que inspire mais 
pessoas e a solidarie-
dade seja sempre maior.  
É tão fundamental esse 
papel na sociedade. O 
retorno é ainda maior”, 
afirma a aluna Brenda. 

O UniEduK Solidá-
rio contou ainda com a 
realização de um drive-
-thru, em 08 de maio, 
nos campi da UniFAJ, 
UniMAX e Faagroh. A 

organização e a realiza-
ção dessa etapa tiveram 
o envolvimento de alu-
nos dos cursos de Ad-
ministração, Enferma-
gem, Engenharia Agro-
nômica, Engenharia de 
Produção, Farmácia, 
Nutrição e Medicina. 
Depois de contabilizar 
o total arrecadado, os 
alunos irão participar 
também da separação 
dos alimentos que serão 
enviados ao público 
definido. Nessa etapa, 
haverá a participação de 
alunos de outros cursos, 
como RH e Logística, 
garantindo o caráter 
de interação entre os 
futuros profissionais de 
diversas áreas. 

“Esta ação de soli-
dariedade promoveu a 
integração intracursos, 
provocando a troca de 
informações, o trabalho 
em equipe e a melhoria 
nos relacionamentos. 
Os alunos estavam afas-
tados das atividades in-

tegradas no presencial 
e essa ação trouxe o 
espírito de solidarieda-
de e partilha que tanto 
sentiam falta. Puderam 
trabalhar, inclusive, a 
ansiedade, ao se depa-
rarem com as neces-
sidades que vão além 
da sua vivência, pois 
as pessoas se sentiram 
sensibilizadas com as 
famílias em situação 

O Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) informou, 
nesta terça-feira (1º), que 
a versão digital do Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano 
ofertará 101.100 vagas 
e terá novos recursos 
disponíveis como prova 
ampliada, prova supe-
rampliada, prova com 
contraste e locais de prova 
com acessibilidade para 
pessoas com deficiência.

de vulnerabilidade. Sor-
risos, cumplicidade, 
empatia e muito tra-
balho em equipe, inte-
grando conhecimentos 
aprendidos em sala de 
aula, liderança e foco 
em resultados”, explica 
o gestor do curso de 
Administração, prof. 
Gustavo Aquino. 

A realização da cam-
panha fez parte das co-

memorações de 22 anos 
do Grupo UniEduK, 
comprovando sua res-
ponsabilidade social 
ao promover ações e 
projetos socioculturais 
e ambientais que envol-
veram alunos e comuni-
dade por meio do ensino 
baseado em problemáti-
cas reais nas três áreas 
que oferece: Exatas, 
Humanas e Saúde. 

ENEM
Enem Digital vai ofertar mais de 100 mil vagas e terá prova ampliada

Evento envolveu alunos de vários cursos e fez parte da comemoração dos 22 anos do Grupo UniEduK
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Nesta segunda-feira 
(31) o Inep anunciou a 
realização das provas 
do Enem 2021 para os 
dias 21 e 28 de novembro. 
Segundo o instituto, os 
editais das duas versões 
do exame – impressa e 
digital – estão prontos e 
serão publicados nesta 
semana. O período de 
inscrições para o Enem 
2021 será de 30 de junho 
a 14 de julho.

De acordo com a ins-
tituição, nesta edição, as 

provas da modalidade 
impressa e digital serão 
aplicadas no mesmo dia. 
Ainda de acordo com o 
Inep, a participação dos 
“treineiros” na versão 
impressa está garantida.

Pandemia
Tanto o Inep quanto o 

consórcio aplicador das 
provas estão monitorando 
os locais de realização do 
exame a fim de garantir o 
cumprimento das medi-
das sanitárias de preven-

ção contra a covid-19, 
como o distanciamento 

social. Os aplicadores 
estudam o aumento do 

número de municípios 
onde o exame é realizado.



A12 | 

xx

xxxx

xxxxx

FOTOS: DIVULGAÇÃO/COLÉGIO META



Conheça os benefícios da Sala de Integração 
Social para crianças com diversas deficiências

O objetivo da Terapia Ocupacional é conseguir aumentar a autonomia das pessoas com alguma deficiência

A terapeuta ocu-
pacional Caro-
line de Almeida 

Carvalho atualmente 
tem o cargo de coorde-
nadora de uma equipe 
de profissionais de Te-
rapia Ocupacional. Ela 
conta que a T. O é uma 
graduação na área da 
Saúde que tem duração 
de quatro anos, sendo 
compreendida como 
uma profissão “do fazer 
humano”, voltada para 
dar qualidade de vida 
para quem foi prejudi-
cado em suas ocupações 
humanas.

“Atendemos pesso-
as com uma deficiência 
temporária ou perma-
nente. São alterações mo-
toras, sensoriais ou cog-
nitivas que podem afetar 
as atividades do dia a dia. 
O maior objetivo é con-
seguir aumentar a auto-
nomia dos pacientes, em 
qualquer fase da vida”. 

O trabalho consiste 
em criar condições para 
a pessoa desenvolver as 
Atividades da Vida Di-
ária (AVDs), que envol-
vem cuidados e tarefas 
simples como escovar 
os dentes, se vestir, lavar 
o rosto, tomar banho e 
outras, e ainda as Ativi-
dades Instrumentais da 

CLÍNICA MATHEUS ALVARES

Vida Diária (AIVDs), 
aquelas que necessitam 
do auxílio de outras pes-
soas, como limpar a casa, 
interagir ao telefone, pre-
parar um alimento, entre 
outras. 

Os terapeutas ocu-
pacionais têm a função 
de fazer o desfralde das 
crianças menores, auxi-
liar na aplicação o treino 
ABA – sigla em inglês 
para a abordagem da 
Análise do Comporta-
mento Aplicada – identi-
ficando quais são os atra-
sos no desenvolvimento 
sensorial das crianças, e 
utilizam também a Sala 
de Integração Sensorial. 

“É uma sala com di-
versos equipamentos 
suspensos, que deixam 
os pais das crianças en-
cantados quando a veem, 
mas é preciso ter treina-
mento específico para 
lidar com as crianças na 
sala, pois corre o risco 
de ficarem super- esti-
muladas”.  Ela conta que 
é possível fazer com que 
a criança não apresente 
comportamentos aversi-
vos como gritar, correr, 
bater a cabeça, chorar, 
ficar irritada, além de 
proporcionar melhora 
na coordenação motora, 
controle postural, e ou-
tras habilidades impor-
tantes. 

A Sala é baseada na 
Teoria de Integração 
Sensorial, proposta ini-
cialmente na década de 
1970, pela pesquisado-
ra estadunidense Ayres, 
que percebeu e com-
provou em seus estudos 

científicos que as altera-
ções no desenvolvimen-
to das crianças vinham, 
muitas vezes, de disfun-
ções sensoriais. 

Através de estímulos 
perceptivos e táteis que 
são obtidos através dos 

equipamentos suspen-
sos, é possível melhorar 
os níveis de atenção, 
atividade e aprendizado 
de crianças com diver-
sos diagnósticos como 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), parali-

sia cerebral em diver-
sos níveis, Transtorno 
de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) 
e outras deficiências.  
Caroline conta que em 
crianças autistas, entre 
60% e 90% delas apre-
sentam alterações sen-
soriais, sendo que em 
oito anos de formada, 
todos os seus pacientes 
apresentaram essa con-
dição.

“Muitas mães re-
clamam que não con-
seguem ir ao shopping 
porque a criança não 
suporta barulhos, ou 
que não conseguem es-
covar os dentes, por não 
aceitarem uma textu-
ra nova na boca. Todas 
essas condições podem 
ser trabalhadas e melho-
radas na Sala de Integra-
ção Sensorial”, explica a 
especialista. 

Caroline possui Cer-
tificação Internacional 
de Integração Sensorial, 
um curso considerado 
bastante caro e admi-
nistrado poucas vezes 
por ano no Brasil. “Co-
nheço poucos profis-
sionais com esse curso 
no currículo, mas dou 
treinamento para outros 
terapeutas ocupacionais 
que pretendem atuar na 
Sala, e também faço su-
pervisão”.

Terapeuta Ocupacional conta que a Sala é procurada por pais de crianças com alguma alteração no desenvolvimento global

BÁRBARA GARCIA 
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r
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Indaiatuba registra queda nos índices 
de roubos e furtos de carros neste ano

Acompanhando 
uma tendên-
cia que vem 

ocorrendo em todo o 
Estado, os índices de 
roubos e furtos de ve-
ículos caíram em In-
daiatuba entre os me-
ses de janeiro e abril.

Os dados da polícia 
indicam uma redução 
no número de roubos 
para menos de um 
terço da média men-
sal do ano passado e 
no de furtos de 39,8% 
na comparação com a 
média de 2019.

Ao longo de todo o 
ano passado, a cidade 
registrou 39 ocorrên-
cias, média de 3,25 
veículos roubados por 
mês, e neste ano, nos 
quatro primeiros me-
ses, foram 5, média de 
1,25.

Em 2019, foram 
registrados 172 furtos 
de veículos em Indaia-
tuba, média de 14,33 
por mês. Este ano, 
nos quatro primeiros 
meses, foram 41, mé-
dia de 10,25 ou 39,8% 
menos.

Pandemia 
O delegado titular 

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Os roubos e furtos de veículos são vetores de uma atividade econômica informal, que é o repasse dos produtos desses crimes no mercado paralelo

Números acompanham tendência do Estado e se devem à pandemia que diminuiu o movimento de veículos 
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da cidade, Luiz Fer-
nando Dias de Olivei-
ra, atribui a redução à 
pandemia, que dimi-
nuiu o movimento de 
pessoas e de veículos e 
a atividade econômica 
também.

Os roubos e furtos 
de veículos são veto-
res de uma atividade 
econômica informal, 
que é o repasse dos 
produtos desses cri-

mes no mercado pa-
ralelo, assim como as 
suas peças.

Luiz Fernando afir-
ma que os sistemas de 
monitoramento e as 
rondas constantes que 
a polícia faz na cida-
de garantem ainda que 
bandidos de Campinas 
não atuem na cidade.

A alusão à maior 
cidade da região é por 
conta de ela estar en-

tre que mais registra-
ram roubos e furtos de 
veículos e estar muito 
próxima de Indaiatuba 
geograficamente.

Para o delegado, os 
roubadores e não os 
furtadores poderiam 
até vir de Campinas 
para atuar em Indaia-
tuba, mas ele não con-
sidera que aconteça 
por conta da vigilância 
da polícia.

Estudo
O Grupo Tracker 

e a Fundação Escola 
de Comércio Álvares 
Penteado (Fecap) rea-
lizam um estudo men-
sal sobre os impactos 
da violência desde ja-
neiro de 2019 e neste 
mês o foco foram os 
roubos e furtos de ve-
ículos.

O levantamento 
mostrou uma tendên-

cia de queda no nú-
mero de ocorrências 
em todo o Estado e 
a razão principal, de 
acordo com o coorde-
nador do estudo, Eri-
valdo Costa Vieira, 
foram os efeitos da 
pandemia.

Detalhando a apu-
ração, notou-se que 
houve uma diminui-
ção de carros em cir-
culação, o que gerou 
menos demanda da 
criminalidade por ve-
ículos, peças e aces-
sórios, e diminuiu o 
número de veículos 
por queda na renda.

Os números do es-
tudo apontam queda 
nos roubos de 33 mil 
em 2019 para 20 mil 
em 2020 e no primei-
ro trimestre deste ano 
foram 5 mil. Já os fur-
tos caíram de 67,8 mil 
em 2019 para 47,6 
mil em 2020 e foram 
13 mil este ano.

Campinas, a maior 
cidade da região, é 
uma das campeãs em 
roubos e furtos de ve-
ículos no Estado na 
comparação realizada 
pelo estudo da Tra-
cker/Fecap, ao lado 
de Santo André, Gua-
rulhos, Osasco e São 
Bernardo no interior.
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Clínica Bicho Amigo

Mr. Roof

By Faby Modas

Wok Box

Adelaide Decorações

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, obra residencial 
sem laje. A Mr. Roof estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalham com orientação na execução da 
montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por 
e-mail ou WhatsApp: comercial@mrroof. com.br Fone 
(19) 98355- 8383.

A By Faby Modas está arrasando com seus loocks da 
nova Coleção Outono/Inverno, de todos os tamanhos, 
inclusive Plus Size. Vale a pena conferir de perto. 
Corra! Av. Ário Barnabé, 1389 – Fone: (19) 3394-2109.

Professora Erica, da 2° Etapa do Colégio Meta, em atividade 
“Mercadinho”.

Rodrigo e Vitor da Kanemoto,recebendo um delicioso Bolo da 
Madre,mimo do Jornal Mais Expressão.

Você já pediu o seu Wok Box? Está fazendo o maior sucesso. 
Você escolhe uma proteína, vários legumes e acompanha 
arroz e farofa. Se não conhece entre no aplicativo do iFood, 
veja o cardápio e confira as avaliações de quem já saboreou. 
Vale a pena experimentar!

A linda Xuxa e sua dona Clarice, na Clínica Bicho 
Amigo para tomar as vacinas anuais. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715.

Mariana Ribeiro, Gerente Comercial do Grupo Atento, 
recebendo um lindo arranjo de flores da Alícia Flores e um 
delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão, 
pelo seu aniversário no último dia 31/5. Parabéns, felicidades 
sempre!

"Meu nome é Carol, minha paixão por animais vem desde 
pequena e sonhava em ser veterinária. Aos 16 anos fiz um 
curso de estética animal e comecei a trabalhar na área de 
banho e tosa.Conheci a Carla,proprietária da 4Cats e hoje 
faço parte da equipe, proporcionando o que há de melhor 
para os pets e para o meio ambiente.Venha conhecer!"
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Daniela e Zé com sua equipe do Tuia Armazém Restaurante. Aquele ar de Fazenda 
no coração de Indaiatuba. Conheça e se surpreenda. Fica na Rodovia João Ceccon, 
370 Bela Vista (Saída para Cardeal) Indaiatuba, Fone (19) 99483-2821!!

Luis Antonio (Gerente da Maria Carolina Marmoraria), com as colaboradoras 
Bruna Tomcix e Giovana Capella (Design de Interiores)!

No último fim de semana foi o encerramento da Oficina Inspiração do Rotary Indaiatuba Inspiração, nossa Cliente Silbene Ribeiro da Horus Conservação Patrimonial foi 
uma das parceiras desse projeto tão inspirador, nós do Mais Expressão parabenizamos a todos que participaram parceiros e as alunas que didicaram o seu tempo ao 
aprendizado buscando melhorar a qualidade de vida de seus familiares!!

No último dia 28 aconteceu no Sicredi uma palestra para empresários de 
Indaiatuba, com uma palestra muito interessante, com Fabrício Salvaterra 
da Fas Group, falando sobre Planejamento Fiscal. Nosso agradecimento ao 
Cesar Gerente do Sicredi pelo convite!! 

Manara Anjovedi e Isabela Anjovedi do Cantinho do 
Macarrão. Prove e se apaixone pelo melhor macarrão 
de Indaiatuba! Delivery (19)99816-3236. Sejam muito 
bem vindas meninas!!

Agradecemos a Ouro e Prata pela renovação da nossa parceria, obrigada 
pela confiança em nosso trabalho!! Na foto Amanda, Luis, Flavio e Liz!!
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Confronto de volta das semifinais ocorre neste domingo (6), às 15h, em Votuporanga

Primavera e Votu-
poranguense fazem 
novo duelo neste 

domingo (6), em Votupo-
ranga, no confronto de volta 
das semifinais da Série A3 
do Campeonato Paulista. 
O duelo é de extrema im-
portância, pois, além de 
garantir uma vaga na final 
da competição, confirma 
também o acesso dos dois 
times finalistas à Série A2 
do campeonato estadual 
em 2022. 

A outra semifinal, entre 
Nacional e Linense, tam-
bém será neste domingo 
em São Paulo. As duas par-
tidas ocorrem às 15h, com 
transmissão ao vivo pela 
FPF TV, no Youtube, além 

dos aplicativos Mycujoo e 
Paulistão Play. 

Os quatro times já entra-
ram em campo pelas parti-
das de ida das semifinais da 
competição, realizadas na 
tarde da última quinta-feira 
(3). Mas, devido ao feriado, 
até o fechamento desta ma-
téria os jogos não haviam 
começado. 

Sétimo colocado na fase 
de classificação, o Prima-
vera chegou a semifinal 
do campeonato depois de 
desbancar a equipe do Bar-
retos. O Fantasma venceu o 
confronto de ida, em casa, 
pelo placar de 2 x 1 de vi-
rada. E na partida de volta, 
na casa do adversário, o Tri-
color garantiu a vaga com 
empate de 1 x 1, com gol 
heroico de Samuel Ethor 
aos 44 minutos do segundo 

Primavera e Votuporanguense duelam por 
uma vaga na final da Série A3 do Paulista 

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

Primavera vai em busca do feito inédito de chegar à Série A2 do Campeonato Paulista 

tempo. O gol do Barretos 
foi marcado por outro Sa-
muel, aos 22 minutos da 
primeira etapa. 

Para o presidente do 
Tricolor, Eliseu Marques,  
apesar das dificuldades 
causadas pela pandemia, a 
chegada do time às semifi-
nais não é surpresa.  

“A gente chega a essa 
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fase com ‘pés no chão’, 
mas acreditando muito que 
o time tem condições de 
avançar. Para alguns é uma 
surpresa a equipe ter se 
classificado, mas para nós 
que vivemos o dia a dia do 
clube não é. A gente acom-
panha, pelos treinamentos, 
que há um grande empenho 
da comissão técnicos e dos 

jogadores em conquistar 
esse acesso”, salienta. “Te-
mos uma expectativa muito 
positiva para o jogo. Sabe-
mos que vamos enfrentar 
um adversário forte, mas 
por outro lado estamos fo-
cados e determinados para 
alcançar nosso objetivo, que 
agora passa a ser o acesso.”  

Já o Votuporanguense 

terminou a primeira fase na 
terceira posição. Na sequên-
cia, pelas quartas de final, o 
time bateu o Marília por 2 
x 0, na casa do adversário; 
e fez 2 x 1 jogando em Vo-
tuporanga. 

Primavera e Votuporan-
guense já se enfrentaram 
este ano em outra ocasião, 
pela última rodada da fase 
de classificação da Série A3. 
Os dois times entraram em 
campo já classificados para 
as quartas de final, fator que 
não evitou a vitória do Vo-
tuporanguense por 3 x 1, na 
partida realizada no dia 25 
de maio em Votuporanga.  

Esse foi o segundo jogo 
das duas equipes na história 
do confronto que, antes, 
havia sido realizada apenas 
uma partida com o placar 
final empatado.



É só as tempera-
turas caírem um 
pouco, que já vem 

aquela vontade de tomar 
sopas e cremes no come-
cinho da noite, e logo os 
festivais de caldos são 
incluídos nos cardápios 
dos restaurantes. 

Quando pensamos em 
sopas, é comum lembrar-
mos das mais comuns, 

Confira dicas de sopas e cremes 
diferentes para esse final de Outono
Além das clássicas sopas de feijão, caldo verde e canja, tem muitas outras que são deliciosas e fáceis de fazer

GOOGLE

feitas por nossas mães, 
avós e tias: o caldinho 
de feijão, o caldo verde, 
a canja, e até o famoso 
“caldo de quenga”. Po-
rém, nós pensamos em te 
trazer opções diferentes. 
É um bom jeito de desco-
brir novos sabores, com 
receitas fáceis de serem 
feitas em casa. 

Minestrone é uma 
sopa clássica italiana, e 
cada nona tem seu jeito 
de fazer. Ela reúne basi-

camente feijão, caldo de 
carne, molho de tomate 
e legumes, mas vamos te 
dar uma receita. 

Ingredientes: meia 
xícara de chá de feijão 
branco; uma cebola, ce-
noura, batata e abobrinha 
picadas; meia xícara de 
vagem cortada em redeli-
nhas; 3 colheres de azeite 
e uma de manteiga; um 
litro de caldo de carne 
caseiro; meia lata de to-
mate italiano sem pele; 

meia xícara de repolho 
ralado; meia xícara de 
parmesão ralado, sal e 
pimenta a gosto.

Preparo: Deixe o fei-
jão previamente de mo-
lho por 12 horas. Depois 
escorra, e cozinhe por 
uma hora com o triplo 
de água. Cada legume 
tem um tempo de cozi-
mento, então siga esta 
ordem: cenoura, batata, 
vagem, abobrinha e re-
polho. Junte o caldo de 

carne, o tomate picado, 
e o suco da lata. Cozinhe 
por uma hora e meia, de-
pois acrescente o feijão. 
Está pronta. Agora é só 
colocar o queijo ralado 
na hora de servir.

Sopa de abóbora com 
gengibre: 

Ingredientes: Meia 
abóbora japonesa, 5 cm 
de gengibre picado, azei-
te a gosto, uma cebola, 
três dentes de alho e um 

litro e meio de água
Preparo: Pré-cozi-

nhe a abóbora em duas 
xícaras de água. Corte 
o gengibre em pedaci-
nhos, assim como o alho 
e a cebola. Junte tudo 
na panela com água e 
deixe por 40 minutos. 
Depois, tempere com sal, 
pimenta e azeite a gosto. 
Pegue toda a mistura e 
bata no liquidificador, 
até conseguir um creme 
homogêneo.

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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Com a chegada do período mais frio do ano, nada como um prato bem quentinho para saciar a fome



Projeto visa ajudar os artistas e produtores culturais durante a pandemia

Entenda a Lei Paulo Gustavo, 
que tramita no Senado Federal

O Projeto de Lei 
Complementar 
Paulo Gusta-

vo, que tramita no Se-
nado, de autoria dos 
senadores Paulo Paim, 
Jean Paul Prates, Ro-
gério Carvalho, Hum-
berto Costa e Zineide 
Maia, diz respeito ao 
Fundo Nacional Cul-
tural (FNC), criado em 
1986. Os valores sobre 
os quais o projeto ver-
sa são 3,8 bilhões do 
superávit financeiro 
obtido pelo FNC e pelo 
FSA (Fundo Setorial 
do Audiovisual) e mais 
342 milhões da reserva 
de contingência do or-
çamento de 2021. 

O objetivo do proje-
to é fazer a redistribui-
ção desses recursos em 
caráter emergencial, 
para ajudar os artistas 
e produtores culturais 
que estão parados com 
a pandemia, a exemplo 
do que fez a Lei Aldir 
Blanc durante todo o 
ano passado. A princi-
pal preocupação é que 
esse dinheiro público 
não seja destinado a 
abater a dívida públi-
ca, ainda mais em um 
momento emergencial, 
pois esses recursos já 
eram legalmente ca-
rimbados para serem 
utilizados no setor 
Cultural. 

Se achou interes-
sante e gostaria de 

apoiar o Projeto de Lei 
Paulo Gustavo, atual-
mente está sendo feita 
uma consulta pública 
a respeito do assunto. 
Você pode acessar o 
site do Senado Fede-
ral, fazer um rápido 
cadastro e votar. Cada 
usuário pode dar um 
único voto. O endere-
ço digital é o: https://
www12.senado.leg.br/
ecidadania/visualiza-
caomateria?id=148344. 
A participação popular 
é importante para que 
os representantes polí-
ticos tomem decisões, 
que afetam a sociedade 
como um todo. 

Fake News

Através do Proje-
to Comprova, que faz 
checagem de fatos, fi-
cou comprovado nes-
ta terça feira (1º), em 
publicação do jornal 
Folha de S. Paulo, que 
são mentirosos os tex-
tos publicados no Blog 
Por Dentro da Política, 
afirmando que o nome 
de Paulo Gustavo seria 
utilizado para desviar 
bilhões da Lei Ruanet. 

O Projeto de Lei 
Paulo Gustavo (PLP 
73/2021), nada tem a 
ver com a Lei Ruanet, 
que comumente tam-
bém é alvo de conteú-
dos enganosos. A Lei 
Ruanet funciona por 
meio de incentivos 

BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO TV GLOBO

fiscais: através da Se-
cretaria da Cultura, o 
próprio governo fede-
ral autoriza que em-
presas do setor privado 
invistam em projetos 
culturais, e permitem 
que esses valores sejam 
posteriormente abati-
dos pelas empresas no 
Imposto de Renda. Não 
há, portanto, repasses 
diretos aos artistas e 
produtores culturais. 

Informações falsas 
e enganosas em torno 
de leis de incentivo à 
Cultura são perigosas, 
porque confundem o 
cidadão sobre o real 
objetivo das políticas 
públicas e da origem e 
aplicação dos recursos. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR
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O ator e humorista Paulo Gustavo faleceu em 4 de maio por complicações decorrentes 
da COVID-19. Em homenagem, o Projeto de Lei leva seu nome

INVOCAÇÃO DO MAL 3: A ORDEM DO DEMÔNIO
Lançamento - Terror - Classificação 14 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 18h15 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 16h40 / 19h25 / 20h45 [TC]
Polo Shopping Quinta (3) a Domingo (6): 14h30 / 16h40 / 19h05 
[VIP] / 20h20 / 20h50 Segunda (7), Terça (8) e Quarta (9): 16h40 
/ 19h05 [VIP] / 20h20 / 20h50
.......................................................................................................
CRUELLA
2ª semana - Comédia Dramática - Classificação 12 anos - 134 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 20h05
Polo Shopping Quinta (3) a Quarta (9): 16h05 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Domingo (6): 15h15 [TC] / 17h10
Segunda (7), Terça (8) e Quarta (9): 15h15 [TC]
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 14h50 / 17h50 / 19h50
.......................................................................................................
AQUELES QUE ME DESEJAM A MORTE
2ª semana - Ação / Suspense - Classificação 16 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Segunda (7), Terça (8) e Quarta (9): 17h45
.......................................................................................................
MORTAL KOMBAT
3ª semana - Ação / Fantasia - Classificação 16 anos - 110 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá*
Somente de Quinta (3) a Domingo (6): 14h45
*segunda, terça e quarta não haverá exibição deste filme no 
Jaraguá
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 17h15
.......................................................................................................
EM GUERRA COM O VOVÔ
3ª semana - Comédia - Classificação 10 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente de Quinta (3) a Domingo (6): 14h25
* PROMOÇÃO “SESSÃO ALEGRIA”
Para este filme - Ingresso único R$ 6,00 por espectador
.......................................................................................................
GODZILLA Vs. KONG
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 113 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Domingo (6): 14h00 / 18h10
Segunda (7), Terça (8) e Quarta (9): 19h30
.......................................................................................................
ROGAI POR NÓS
5ª semana - Terror / Suspense - Classificação 14 anos - 100 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 15h35
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AP05115 - LE JARDIN - Apartamento na melhor localização de Indaiatuba - AU. 90 m² 
- 3 dormitórios (1 suíte planejada), WC social, cozinha planejada com forno, cooktop 
e coifa, lavanderia, sala, varanda ampla e garagem para 2 autos. R$ 2.900,00 + COND 
+ IPTU. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24h.

AP05067 - DUE – AU. 98 m² - APARTAMENTO  MARAVILHOSO TOTALMENTE  MOBI-
LIADO,  DECORADO E COM VISTA  DESLUMBRANTE - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
(02 com armários planejados), WC social, sala ampla dois ambientes com ar condicio-
nado, lavabo, cozinha com planejados, lavanderia com planejado, WC  social e varan-
da  fechada com vidros retráteis. Garagem para 02 autos e hobby box. Aquecimento à 
gás. LOCAÇÃO R$ 5.000,00 + condomínio + IPTU. OBS.:  Nos dormitórios não tem ar 
condicionado, mas estão preparados para receber. Não tem churrasqueira.

CA09469 – PARK REAL -  Casa Térrea - AT.150 m² - AC.78 m²- 2 dormitórios sendo 01 suíte 
com closet e hidro,  planejado no armário outro quarto, box blindex - Wc social - cozinha 
planejada com cooktop, forno - amplo quintal, condomínio com excelente localização, 
oferece lazer como quadra poliesportiva, salão de festas e playground. R$ 490.000,00.

CA09481 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - CASA TÉRREA - AT 300 m², AC 192,50 m², 03 
suítes, lavabo, sala 02 ambientes (estar e jantar) c/pé direito de 5m², integrado c/a cozinha 
(conceito aberto), despensa, área de luz, lavanderia, acesso lateral independente para área 
de lazer, área de lazer com lavabo e banheiros independentes, piscina com cascata e ilumi-
nação, ducha, espaço gourmet na área de lazer com churrasqueira, automação nas janelas, 
diferenciais que ficarão na casa: cooktop da cozinha, micro-ondas na cozinha, geladeira 
na cozinha, cooktop do lazer, forno elétrico embutido na cozinha, micro-ondas, coifa, ar 
condicionado, cortinas, pintura realizada em maio/21. R$ 1.400.000,00

AP05106 - IDEALE UNE - AU. 91 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala ampla com 2 am-
bientes, cozinha, lavanderia, wc social, varanda com área gourmet e garagem para 2 
autos cobertas. Condomínio com piscina, salão de festas, academia. R$ 600.000,00.

CA09476 - PORTAL DE ITAICI - AT. 300 m² AC. 250 m² -  sobrado em condomínio 
com 3 dormitórios (sendo 1 suíte máster com closet e hidro), wc social, sala am-
pla para 2 ambientes, sala de TV, lavabo, escritório planejado, cozinha planejada 
com despensa, lavanderia planejada com acesso de serviço externo, garagem para 
4 autos sendo 2 cobertas e acesso aos fundos da casa, área de churrasqueira com 
banheiro completo. Imóvel com boiler para aquecimento da água nos chuveiros e 
pias superiores e cozinha. Janelas com telas mosquiteiras, instalação elétrica 127v 
e quarto de despejo nos fundos. Condomínio com área verde, portaria 24h, quadra 
poliesportiva. R$ 6.000,00 + Cond + IPTU.

tegrada com sala de estar, pé direito alto. WC social, 
lavanderia com armários planejados. Planejados na 
suíte, cozinha e lavanderia. Em fase final de constru-
ção. Condomínio com área de lazer, ótima localização. 
FOTOS INTERNAS ILUSTRATIVAS - PRÓXIMAS DA REA-
LIDADE -R$ 787.000,00.

CA09456 - AT. 200m² - AC. 133m² - EXCELENTE CASA 
TÉRREA COM ACABAMENTO DIFERENCIADO - BRES-
CIA - casa térrea sendo 3 quartos sendo 1 suíte com 
closet, cozinha americana com integração para área 
gourmet com churrasqueira, sala ampla com living, 02 
wc social, área gourmet com churrasqueira, 02 vagas 
sendo 01 coberta. Preparação para ar condicionado, 
aquecimento solar com boiler, banheiro com nichos 
e gabinete, paisagismo interno, lavanderia, quartos 
com persianas automáticas. R$ 880.000,00

LOCAÇÃO

GL00451 - AMÉRICAN PARK EMPRESARIAL - AT 
2.081,00m² AC 2.640,00m² ÁREA FABRIL 2.000,00m² 
PÉ DIREITO 12 metros - GALPÃO INDUSTRIAL com 
Recepção e WC adaptado; 04 Docas; Piso para 06 To-
neladas; Entrada de força de 300 KVA/Trifásico 220; 
Vestiários Masculino e Feminino; Refeitório e Estacio-
namento Interno. MEZANINO com Salas administra-
tivas, Copa e WCs. LOCAÇÃO R$ 53.000,00  + IPTU.

SL01013 - AU 43 m² - SKY TOWERS - EXCELENTE SALA 
COMERCIAL COM VISÃO ENVIDRAÇADA DA MATA 
EM LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA ENTRADA DA CI-
DADE - sala comercial com WC. R$ 1.800,00 + COND 
+ IPTU.

AP05083 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com 
varanda, wc social, cozinha planejada, lavanderia 
e garagem para 2 autos. Condomínio possui área 
de lazer completa e portaria 24h, Piscinas, Quadra 
poliesportiva, Playground, Churrasqueira , Praça 
fitness, Salão de festas infantil e adulto, Academia, 
Lounge adulto. R$ 1.400,00 + COND. + IPTU.

AP05104 RESERVA VISTA VERDE - AU. 65 m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC social e ga-
ragem para 2 autos cobertas. Condomínio com piscina, 
quadra poliesportiva, salão de festas, brinquedoteca, 
bicicletas elétricas para uso dos condôminos, spa, sauna 
e academia. Locação R$1.500,00 + COND + IPTU.

AP05102 - APARTAMENTO ( KITINET`CENTRO AU. 
35m² - suíte,  cozinha, sala, não tem vaga de gara-
gem. R$ 800,00 + IPTU.

AP05117 - VARANDAS DO BOSQUE – AU.78,76m² 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
com varanda, cozinha, área serviço. Planejados na 
cozinha e banheiros. Garagem para 01 auto desco-
berta. R$ 1.800,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA09300 - AMSTALDEN RESIDENCE - SOBRADO - 
AT 475,06m²,  AC 154,10m², Piso Superior: 02 Suí-
tes, Térreo: 01 Suíte, Lavabo,  Lavanderia, Varanda 
Gourmet c/ Deck, Sala Jantar, Sala de Estar, Porão: 
pode ser um ateliê, oficina, escritório. Belíssimo 
Jardim e Garagem p/ 04 Carros (02 coberto). Con-
domínio C/ Salão de Festas, Churrasqueira, Qua-
dra de Tênis, Campo de Futebol, Playground e um 
belíssimo lago. R$ 3.500,00 + Condomínio + IPTU.

VENDAS

TE06326 - JARDIM VILLA ROMANA – AT. 343 m²  
- EXCELENTE TERRENO DE ESQUINA - VENDA R$ 
550.000,00 - Estuda proposta.

TE06305- QUINTAS DE TERRA COTA - AT.2.000m²- 
Excelente terreno em condomínio. R$ 550.000,00

CA09479 -Casa térrea - AT 125 m² - AC 108 m² - Óti-
ma localização - recém reformada - 2 dormitórios - 
wc com box e gabinete - cozinha planejada - com 
entrada para cooktop - forno - lavanderia coberta 
- portão automático - pisos e calhas novas - pintura 
externa e interna novas - garagem. R$ 372.000,00

CA09483 - VISTA VERDE - CASA TÉRREA - AT 189 
m², AC 114 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte,  
sala de estar  e de TV, sala de jantar, cozinha, 02 
WC Social,  01 garagem coberta  e 02 descobertas, 
área gourmet - R$ 615.000,00

CA09475 - JARDIM EUROPA II - AT 250 m²  AC 270 
m² - SOBRADO PARTE SUPERIOR 03 suítes plane-
jadas, sendo 01 com closet. Todos os dormitorios 
com ar condicionado - PARTE INFERIOR: Sala de 
Jantar e Estar,  Escritório, Lavabo, Cozinha plane-
jada, Lavanderia. 01 Dormitório Externo. Garagem 
Coberta para 03 carros. AREA EXTERNA Ampla área 
gourmet. VENDA R$ 720.000,00.

CA09431 - Casa Térrea - Venda -  Condomínio Brés-
cia - AT 200m² - AC 140m² - 3 dormitórios, sendo 
01 suíte master com closet. Cozinha planejada 
com bancada e espaço gourmet -churrasqueira, in-
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CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas................. 
................................................................................. R$ 320.000,00
CA00459-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................ 
................................................................................. R$ 390.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags ......... R$ 350.000,00
CA00457-VILA TELLER- -3 dorms c/ salão comercial R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno ........ 
................................................................................. R$ 350.000,00
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................R$ 
420.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas. ......... R$ 369.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................................. 
........................................................................................ R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ................... 
..................................................................................... R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ........................ 
..................................................................................... R$ 1.200.000,00
CA00465-DONA LUCILA- 3 suítes+dep+4vagas e piscina ....................... 
..................................................................................... R$ 1.560.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas. .. R$ 1.150.000,00

APARTAMENTO

AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ..................... R$ 230.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga ..................... R$ 125.000,00
AP00170-EDIFÍCIO WINDS- 3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................... 
........................................................................................ R$ 610.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas........................... 
........................................................................................ R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas .............................. 
........................................................................................ R$ 325.000,00
AP00190-EDIFÍCIO MATHILDE-3 dorms c/ suíte + dep+2vagas .............. 
........................................................................................ R$ 456.000,00
AP00178-EDIFÍCIO IMAGINE-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas .................. 
........................................................................................ R$ 550.000,00

CHÁCARAS

CH00065-VALE DO SOL- 2 dorms + dep + piscina e campo .................... 
........................................................................................ R$ 640.000,00
CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina  .................... 
..................................................................................... R$ 1.350.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro .... R$ 530.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno) ............... R$ 410.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa . ..................... R$ 480.000,00
CH0007-FOGUETEIRO-1000m com piscina e área de lazer .................... 
........................................................................................ R$ 350.000,00

TERRENOS

TE00322-JD. MORUBIM - 250MTS ................................. R$ 180.000,00
TE00318-QUINTAS DE TERRACOTA - 2000MTS .............. R$ 550.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M ................................. R$ 212.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M .......................................... R$ 480.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA - 915MTS ............. R$ 350.000,00
TE00303-JD. DOS SABIÁS - 150MTS ............................... R$ 150.000,00
TE00321-BELA VISTA - 250MTS. ..................................... R$ 212.000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS .......................R$ 2.500.000,00
ST00017-VIDEIRA-20.000 MTS .................................R$ 1.700.000,00
 

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M ..............................R$ 900.000,00

LOCAÇÕES
CASA

CCA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial) .................  
...............................................................................  R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 Dorms +dep+ 2 vagas(comercial) ..............  
................................................................................ R$ 3.450,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA- 4 suítes + dep +4vagas ................................  
.................................................................. R$ 10.500,00+cond e iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ...........................  
.....................................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA004-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina....................  
.......................................................................... R$ 18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga. ..............................  
...................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas ..............................  
....................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00191-PQ SÃO LOURENÇO- 2 dorms +dep+1 vaga .......................  
....................................................................... R$ 2.000,00 cond+iptu
AP00177-VERTENTES ITAICI-3dorms c/ suíte+dep+2vagas ................  
...................................................................... R$ 1.700,00+cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas. ..................  
.......................................................................... R$ 3.900,00 (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ....... R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M....................... R$ 2.200,00+iptu
TE00140-JARDIM REGINA 600M ........................... .R$ 2.000,00+iptu
TE00299-CIDADE NOVA 400M ............................... R$ 1.000,00+iptu

SALÃO E SALAS

SA00014-OFFICE PREMIUM-77M ...................................R$ 1.500,00
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS ....................... R$ 1.200,00+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. ........................... R$ 650,00+iptu

GALPÕES

GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m .........................  
............................................................................. R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m. ............  
................................................................................. R$6.000,00+iptu 
GL00039-EUROPARK- A/T 1000m A/C 980m ....... R$ 15.000,00+iptu
GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m ............................  
.............................................................................. R$ 15.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 banheiros, varanda 
ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão 
eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos fundos, 
sala, copa, cozinha e banheiro. 

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet 
com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 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.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita Permuta 
com Chácara ou Sítio.   
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 carros.
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.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e garagem 
para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita 
Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil.     
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala de estar dois ambientes, sala de jantar 
com área de luz, copa com armário, cozinha planejada, lavanderia, dispensa com prateleiras, garagem para 
3 carros sendo 2 cobertas, edícula com 1 dormitório, cozinha, banheiro e oficina. Possui área gourmet com 
churrasqueira e quintal com pé de jabuticaba.                                                                                                                        
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 405,00 
m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo e acabamento, 
com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes 
no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar 
com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e armários, área gourmet integrada a sala e 
cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 ba-
nheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$580 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dormitórios com varanda, 1 suíte com closed, banhei-
ro, sala, lavabo, cozinha com varanda gourmet e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor 
solar.   
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários embuti-
dos, 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. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$1.950.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armário, es-
critório, 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.
CA310 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$550 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.   
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$530 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas amplas 
com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, 
sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, 
churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.290.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closed, 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.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$150 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 185 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem.                                                                                             
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 
1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
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.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui 
portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita permuta com terreno, casa ou apar-
tamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavan-
deria, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala de TV, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira e garagem coberta para 
2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de cozinha 
e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer completa e elevador.
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sacada, banheiro, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.                      

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE62 – PORTAL DOS IPÊS – R$330 MIL - 300 m². Obs: Terreno com planta aprovada pela Prefeitura.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$465 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a vontade. Possui 
área gourmet com churrasqueira. 

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, coz plane-
jada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, 
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, 
piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
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 venden-
do outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I - R$600 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, garagem coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 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.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, varanda, 
banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.
CH716 – ITAICI - R$850 MIL - 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, varanda, cozinha, copa, lavanderia, dispensa 
e edícula. Possui churrasqueira com área gourmet, quintal, pomar e poço.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior 7 
salas. OBS: Quase todas salas alugadas. 
 

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 - Sobrado 4 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia fechada 
e garagem. 
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$4.000,00 – Salão principal, 1 recepção, 3 salas, 2 banheiros,1 cozinha e 2 
vagas de garagem. 
JD. AMERICA – R$3.000,00 – 3 dormitórios com armários sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada, banheiro e garagem para 3 carros. Possui edícula com dormitório e banheiro.
PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$1.150,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro e ga-
ragem. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$850,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e entrada para carro.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 1 vaga de ga-
ragem. 

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, torre na 
frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, porta 
eletrônica e 1 vaga de garagem. 
JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja com escritório, 2 banheiros e pia de cozinha. 

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador. 
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga de 
garagem. 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra

VENDA



B3Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref 29583 - Apartamento Jardim Santiago - 3 dorm, 1 suíte, sala, 
coz, 2 vagas, área de lazer - R$ 1.450,00 + Cond +IPTU 

3 ref 30695 - Casa Jardim dos Colibris - 2  dorm, sala, coz, banheiro , 
área de serviço e garagem R$ 1.700,00 + IPTU

7 Ref 27863 - Casa Parque das Nações -  3 dorm, sala, coz, 
banheiro , área de serviço e garagem R$ 350.000,00

8 ref site 30682 - Casa Jardim Hubert- 02 dorm, sendo 1 suíte, sala, 
coz,  banheiro e garagem R$ 320.000,00

4 ref 29488 - Apartamento Vila Sfeir -  1 dorm, sala, coz, banhei-
ro , área de serviço  1 vaga R$ 900,00 + Cond + IPTU

5 ref 29896 - Apartamento Núcleo Habitacional Brigadeiro Faria 
Lima -  3 dorm, sala, coz, banheiro 2 vaga R$ 3.000,00 + Cond 

2 ref site 4884 - Casa Jardim do Valle ll - 2 dorm , sala , coz 
, banheiro , área de serviço e garagem para 2 carros  - R$ 
1.750,00 + IPTU

10 ref site 30616- Terreno Parque Campo Bonito  com 153,5 
m² - R$ 175.000,00

11  ref 28154 - Apartamento Centro-  1 dorm, coz , banheiro e 
área de serviço - R$ 170.000,00 + Cond + IPTU

12 ref 23823 - Kitnet Centro - 1 dorm, 1 coz, banheiro e vaga 
de garagem - R$ 150.000,00

9 ref site 30198 - Terreno Jardim Paulista - Lote de 150 m² co-
mercial e residencial - R$ 150.000,00

1 ref site 30599 - Casa no Jardim Vila de Todos os Santos -  2 
dorm , sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem com 4 
vagas R$ 1.600,00 



B4Imóveis

Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 
m² por R$ 250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

Terreno à venda, 449 m² por R$ 495.000,00 - Jar-
dim Residencial Helvétia Park I - Indaiatuba/SP

Casa com 3 dormitórios à venda 137 m² por 
R$ 730.000 - Jardim Bréscia - Indaiatuba/SP

Sobrado com 5 dormitórios à venda, 280 m² por R$ 
1.700.000 - Jardim Residencial Dona Lucilla - Indaiatuba/SP

Chácara com 5 dormitórios à venda, 1880 m² por 
R$ 1.970.000,00 - Terras de Itaici - Indaiatuba/SP

Apartamento com 4 quartos, 346 m², à ven-
da por R$ 1.300.000 ou aluguel por R$ 6.000/mês

Vinicius Camargo Procópio
Tel.: (19) 99721-8827 - Creci: 214078-F

Adriano Gerardi
Tel.: (19) 99973-7529 - Creci: 220381-F

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
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1) REF  31 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA 
– JD RESERVA BOM VIVER – CASA TÉRREA 
1.070.000,00 – AT-420m² - AC – 190m² - 3 suí-
tes, sendo uma com closet, ampla cozinha/ copa, 
sala de estar, espaço gourmet, lavanderia, 5 wc´s, 
piscina 3m por 6m preparada para aquecimento.

2) REF 28 – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MA-
RIA DULCE – CASA TÉRREA – R$1000.000,00 – 
AT- 300m² - AC – 200m² - 3 suítes – 5WC´s – 2 
vagas de garagem, espaço gourmet, escritório, 
ampla sala (estar – jantar), cozinha e lavanderia. 
Condomínio com salão de festas, piscina social, 
churrasqueira e academia. 

3) REF 25 – CASA EM CONDOMÍNIO – RESI-
DENCIAL MARIA DULCE – R$1.300.000,00, AT 
300m², AC 210,88m², sobrado, 3 dormitórios, 1 
suíte com sacada, armários planejados, cozinha, 
salas estar, jantar, espaço gourmet, aquecedor 
solar, piscina. Aceita financiamento, estuda per-
muta com terreno.

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO – 
JARDIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 
1663m² R$430.000,00.

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO –R$430.000,00 AT- 
109,42 ÁREA ÚTIL 87,78m²: 3dorm, 1 suíte, 3 
banheiros, 1 vaga de garagem. Aceita imóvel de 
menor valor. Fone – (19) 9 7109-6186

6) REF 26 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS – 
R$1800.000,00 – AT - 563,69m²- AC- 272,15m² 
– SOBRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala 
de estar, jantar, cozinha aberta, espaço gourmet 
com churrasqueira e forno, banheiro, lavabo, 
despensa, piscina. Condomínio com quadra de 
tênis, campo de futebol gramado, quadra, salão 
de festas, quiosque com churrasqueira, 2 lagos, 
playground e espaço pets. 

7) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓ-
RIA- Próximo Parque Mall - Jardim Pompéia 
–R$360.000,00 Apartamento – 88,79m² área 
útil – 3 dormitórios, 1 suíte, sala estar/jantar – 
cozinha, 02 vagas de garagem. Condomínio com 
churrasqueira, salão de festas, Playground e pis-
cina.

8) REF 11 -  JD JEQUITIBÁ – R$551.000,00 - AT- 
250 m² 01 AC-139,48m² CASA, com 03 dorm,01 
suíte, sala, sala jantar- cozinha e banheiro, com 
edícula nos fundos, área gourmet fechada envi-
draçada, garagem 2 vagas cobertas, aceita imó-
vel de menor valor.

9) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RE-
SIDENCIAL MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – 
R$1400.000,00- AT 300m², AC 190m², 3 suítes 
com closet, cozinha, salas estar/ jantar, espaço 
gourmet, lavanderia, despensa, piscina, prepa-
rada para ar condicionado e aquecimento solar, 
armários planejados estão incluídos. Entrega do 
imóvel em agosto/21. Aceita financiamento.

10) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: 
R$1.400.00,00 Sobrado – AT- 360m² ac – 250m², 
com 4 dormitórios, 1 suíte, salas de jantar, estar 
e tv, bar/adega, cozinha, armários embutidos, 4 
banheiros, espaço gourmet com churrasqueira, 
piscina com hidro, 4 vagas de garagem, ar condi-
cionado, aquecimento solar e câmeras seguran-
ça. Aceita permuta.

11) REF 08 -  PQ BOA ESPERANÇA – R$320.000,00 
- AT- 135 m² 01 CASA, com 02 dormitórios, sala, 
cozinha e banheiro, com edícula inacabada no 
fundo.

12) REF- 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - 
AT  250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, 
banheiro social e externo, lavanderia, garagem. 
Valor R$550.000,00.
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REF 02-  Casa em 
Condomínio – Vila 
Res. Green Park  - 
R$1.200.000,00, so-
b rado  AT -  300m² , 
AC 264m², 3 vagas 
de garagem, 3 suítes, 
mezanino, sala jan-
tar e estar, cozinha, 5 
banheiros, spa, área 
gourmet, lavanderia, 
home office, quadra 
poliesportiva, e play 
ground. Aceita permuta 
com imóvel de menor 
valor. Fone – (19) 9 
7109-6186

suíte, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia 
coberta, churrasqueira, 
quintal e garagem para 
dois carros e está no 
valor de 310 mil. Con-
tato (19)99762-7708.

 
PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 04 
suítes c/ ar-condicio-
nado, Sala 3 ambien-
tes, cozinha planeja-
da, Área de serviço, 
área gourmet e área 
de lazer completa. 19 
99384-7400

 
A P A R T A M E N T O S 
EM SANTOS: 2 dorm, 
vendo ou troco por 
imóvel de maior valor 
em Indaiatuba, 1 apto 
na Praia de Gonzaga, 
andar alto, varanda 
com vista lateral do 
Mar, melhor bairro. 
Tratar 19 99268-4672
REF 07- Edif. Athe-
n a s  –  L i n d o  a p t o 
R$1.200.000,00 - Área 
útil 184m², amplas sala 
e cozinhas, 04 dormi-
tórios, 02 suítes, 03 
vagas de garagem, 
salão de festas, pis-
cina. Fone – (19 ) 9 
7109-6186
REF 13 – Apto Due 
Novo Alto Padrão - R$ 
1.100.000,00 -Com - 
128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes 
sala ampliada, lavabo, 
varanda gourmet fe-
chada com vidro, área 
de serviço, banheiro de 
empregada, 03 Vagas 
de garagem cobertas 
e depósito privativo. 
Academia, sauna, ci-
nema, sala de jogos, 
salão para recepção, 
piscina, área gourmet, 
Espaço Kids. Fone – 
(19) 9 7109-6186
APARTAMENTO PLA-
ZA BELA VISTA: 2 
dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
e n t r a d a  +  p a r c e -
las  de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-

CASA NOVA CONDO-
MÍNIO BRÉSCIA 3 dor-
mitórios c/ suíte 1 vaga 
coberta R$ 715.000,00   
12 997743282 WHATS
Vendo casa Portal 
do Sol:  2 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro, edicola com chur-
rasqueira e garagem 
coberta para 2 carros 
R$290.000,00 Ellen 19 
97410-2013
 Vila Furlan: Lindo 
Sobrado á venda em 
Indaiatuba. 3 dormi-
tórios, sala ampla co-
zinha, área e serviço, 
garagem, armár ios 
embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda 
R$ 750.000,00  (19) 
98346-2299
Vende-se duas ca-
sas  no mesmo ter-
reno inteiro com 250 
metros quadrados na 
Morada do Sol, bom 
para  inves t imento , 
casa da frente com 
sala, cozinha, banhei-
ro e 2 dormitórios e a 
casa do fundo possui 
2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis 
planejados, banheiro, 
ambas possuem lavan-
deria, quintal, garagem 
para 5 carros e por-
tão eletrônico.Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris 
- Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, 
quintal, garagem para 
2 carros, portão ele-
trônico, aceita financia-
mento e está no valor 
de 290 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Casa no Condomí-
nio Maria José -  190 
m2 de área constru-
ída., terreno de 300 
m2. Três suítes, uma 
master com closet e 
banhei ra  de h idro-
massagem. Quartos 
com área de luz pri-
vativa. Aquecimento 
solar, água quente nos 
banheiros, cozinha e 
espaço gourmet. Pre-
paração para ar con-
dicionado nos quartos 
e sala. Piscina com 
cascata e iluminação.
Garagem para 4 car-
ros, duas vagas cober-
tas. Forros rebaixados, 
com iluminação em led 
completa. Armários na 
cozinha, banheiros, 
área gourmet e clo-
set. Acabamento de 
alto padrão. Preço: R$ 
1.280.000,00, aceito 
imóvel de menor valor. 
F. (19) 992170168.
Vende-se casa no Ve-
neza em Indaiatuba 
-  Casa nova com 3 
dormitórios sendo uma 

REF 14 - Jardim Re-
gina -  Casa térrea 
- AT  250 M², AC – 
130m², 3 dormitórios, 
1 suíte, banheiro social 
e externo, lavande-
ria, garagem. Valor 
R$550.000,0 - Fone – 
(19) 9 7109-6186
R E F  0 8  -   P Q . 
Boa  Esperança  – 
R$320.000,00 - AT- 
135 m² 01 casa, com 
02 dorm, sala, cozi-
nha e banheiro, com 
edícula inacabada no 
fundo. Fone – (19) 9 
7109-6186
REF 11 -  JD. Jequi-
tibá – R$ 551.000,00 
- AT- 250 m² 01 AC-
-139,48m² CASA, com 

03 dorm,01 suíte, sala, 
sala jantar- cozinha 
e banheiro, com edí-
cula nos fundos, área 
gourmet fechada en-
vidraçada, garagem 2 
vagas cobertas, aceita 
imóvel de menor valor. 
Fone – (19) 9 7109-
6186
REF 12 – Cond. Terra 
Magna: R$1.400.00,00 
Sobrado – AT- 360m² 
ac – 250m², com 4 
dormitórios, 1 suíte, 
salas de jantar, estar e 
tv, bar/adega, cozinha, 
armários embutidos, 
4 banheiros, espaço 
gourmet com churras-
queira, piscina com 
hidro, 4 vagas de gara-
gem, ar condicionado, 
aquecimento solar e 
câmeras segurança. 
Aceita permuta. Fone 
– (19) 9 7109-6186
M o r a d a  d o  s o l  - 
Rua:81 02 dormitórios 
(01 suíte) sala/cozi-
nha americana, abrigo 
nos fundos e gara-
gem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitó-
rios + 1 uma suíte 2 
cobertas 2 descober-
tas 19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS

cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
m i tó r ios  em ó t imo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Vendo Apartamento:  
Villa Helvetia, ultimo 
andar 51m²  2 quartos, 
sala, cozinha e varan-
da 2 vagas de garagem 
coberta R$270.000,00 
Aceito proposta Ellen 
-19 97410-2013

 
Apartamento mobi-
liado Vila Furlan -  2 
dorm. sala, wc, cozi-
nha, uma vaga de ga-
ragem.   R$ 1.400,00 + 
Cond. F.: (19) 98346-
2299

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 

imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
1000m² valor 130mil 
contato:  19 99637-
60263
Chácara Elias Faus-
to: Bairro bem fica de 
530m² valor 70mil con-
tato: 19 99637-60263
Venda de Sítio de qua-
se dois alqueires, plano, 
bastante água, cerca 
nova, três casas, um 
grande galpão, valor de 
500 mil e aceita propos-
ta e parcelamento. Con-
tato (19)99762-7708.

 
REF 09 – Terreno em 
Condomínio – Jardim 
Quintas da Terracota 
– Esquina - 1663m² 
R$430.000,00. Fone – 
(19) 9 7109-6186
REF 16 – Terreno em 
Condomínio – JD. Mi-
lano -  R$257.000,00 
AT - 303 metros. Fone 
– (19) 9 7109-6186
REF 15 -  Cond. Terra 
Magna – R$380.000,00 
– Terreno com 656m² - 
Excelente! Fone – (19) 
9 7109-6186
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
T E R R E N O  E L I A S 
FAUSTO 175 metros 
R$ 57.000,0019 99384-
7400
TROCA-SE TERRE-
NO: Loteamento casa 
Blanca 150m² na me-
lhor localização com 
escritura. Troco por 

casa ou chacara no 
valor de até 350mil, vol-
to a diferença à vista. 
Valor do Lote 145mil. 
Tratar com João (19) 
98236-7742

 
Sala comercial:venda 
e Locação Office Pre-
mium, escritório e wc.   
Locação R$ 1.200,00 + 
Cond.. + IPTU     Venda 
R$ 310..000,00
Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Pré-
dio comercial residen-
cial próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 256. 
Terreno 250m², con-
truído 230m². Ótimo 
local.Valor R$ 830 mil. 
Tratar (19) 98817-5312 
WhatsApp

 
Quer ser  uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me como ma-
nicura, cabeleireira e 
depiladora atendimento 
a domicilio 19 99369-
5615/ 19 3935-0499
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

 
VENDE -SE: Civic 2008 
1.8 câmbio manual cor 
prata, R$ 33mil Conta-
to: 19 99124-1964
Rodas do Fox: vendo 
4 rodas com calotas no-
vas na caixa originais. 
Valor de 300,00 reais 
todas, falar c/ Milton F. 
(15) 99646-7494
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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

A C A B A D O R  D E 
MÁRMORE – Experi-
ência em acabamen-
tos diversos em már-
mores e granitos (45 
graus, reto, boleado, 
meia cana, rebaixado. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE 
FATURAMENTO – 
Experiência na área 
Fiscal, emissão de No-
tas Fiscais e cobran-
ça. Desejável superior 
completo ou cursando. 
Pacote Office.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina e 
manutenção predial. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade de 
horário.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA – Experiência 

na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá diri-
gir os carros da empre-
sa. Experiência em Al-
moxarifado, separação 
de pedidos e expedição 
de materiais.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto, Monte Mor ou 
Cardeal. Para trabalhar 
em serviços manuais, 
movimentando merca-
dorias. Disponibilida-
de para trabalhar em 
Turnos.

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiên-
cia na função. Ensino 
médio completo. Dispo-
nibilidade de horários.

JARDINEIRO – Experi-

ência na função compro-
vada em carteira. CNH 
categoria B. Experiência 
em máquinas de cortar 
grama, soprador e dirigir 
tratores.

MOTORISTA – CNH 
categoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para traba-
lhar em Loja de material 
de construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conhecimen-
tos em Metrologia e 
Leitura e Interpretação 
de desenho mecânico. 
Experiência em operar 
máquinas convencio-
nais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. En-
sino médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação de 
Desenho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em programa-
ção de máquinas CNC 
(Centro de usinagem e 
torno CNC). Desejável 
Técnico em Mecânica. 
Residir em Indaiatuba 
ou região.

SOLDADOR – Expe-
riência em Solda MIG 
e TIG. Ensino médio. 
Residir em Indaiatuba.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir em 
Indaiatuba ou região.

VENDEDOR (A) – Ex-
periência na função. 
Ensino médio comple-
to. Disponibilidade para 
trabalhar aos sábados. 
Desejável já ter traba-
lho em Lojas de mate-
rial de construção. 

 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. CARLOS EDUARDO 
BARBIERI MACHADO 
com 39 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
ROBERTO ANTONIO 
MACHADO e ELISABETE 
BARBIERI MACHADO.  
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 25/05/2021, e 
sepultado(a) no CREMAT.
MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS aos 28/05/2021. 

2. EDUARDO DA COS-
TA LOPES com 90 anos 
, Casado (a) com SILVIA 
ELVIRA CRUZ LOPES 
sendo filho(a) de WALDE-
MAR DE SOUZA LOPES 
e OLIVIA VIEIRA LOPES. 
deixa filho(s): SILVIA (56) , 
MARCIA(52) , ANDRE(50), 
DEBORA(44), GONÇA-
LO(39), JERONIMO(37)., 
Falecido em: 26/05/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/05/2021. 

3. ALESSANDRA PEREI-
RA DE MOURA com 45 
anos , Era Divorciado(a) 
de DJALMA ARAUJO 
CORRÊA DE ALMEI-
DA sendo filho(a) de ELI 
FRANCISCO DE MOURA 
e TEREZA PEREIRA DE 
MOURA. deixa filho(s): 
MIGUEL 09, Falecido em: 
26/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 27/05/2021. 

4. MARIA JOSE DE MOU-
RA com 72 anos , Era Viú-
vo(a) de LUIZ DE MOURA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
TRAMARIM e ROSA DOS 
SANTOS TRAMARIM. dei-
xa filho(s): JULIO CESAR, 
ROGERIO, ADRIANA, 
REGINALDO (MAIORES), 
Falecido em: 26/05/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/05/2021. 

5. TERSIO ANTONIO BAC-
CHERETI com 83 anos , 
União estável com CLEIDE 
DE MATTOS GUIMARÃES 
sendo filho(a) de FERDI-
NANDO BACCHERETI e 
NANETTE BASTOS BAC-
CHERETI. deixa filho(s): 
TERSIO 58, PATRICIA 57, 
MARCO 55, Falecido em: 
27/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
27/05/2021. 

6. JOÃO CANAL com 94 
anos , Era Viúvo(a) de LI-
LIAN MENDES CANAL sen-
do filho(a) de GERMANO 
CANAL e ADELINA SAL-
VATTI. deixa filho(s): JOSÉ 
ANTONIO, GERSON, LEILA 
E VANESSA (MAIORES), 
Falecido em: 27/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 27/05/2021. 

7. LEANDRO PAULINO 
com 40 anos , Casado (a) 
com CLAUDIA DE SOU-
SA FERREIRO PAULINO 
sendo filho(a) de BENEDI-
TO DONIZETTI PAULINO 
e MARISA DE LOURDES 
BANZZI PAULINO. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 27/05/2021, e sepulta-
do(a) no MUNICIPAL DE 
ITU SP aos 27/05/2021. 

8. VALDEMAR OLIVEIRA 
ROCHA com 84 anos , Ca-
sado (a) com ZILDA MARIA 
PEREIRA ROCHA sendo 
filho(a) de AGEMERO OLI-
VEIRA ROCHA e ERMINA 
MARIA DE JESUS. deixa 
filho(s): OREZINA, MA-
RIA HELENA, MARCIA ( 
MAIORES ), Falecido em: 
27/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/05/2021. 

9. WILMA HILDA TES-
CARO DE ALMEIDA com 
69 anos , Casado (a) com 
OLIVEIRO ANDRE DE 
ALMEIDA sendo filho(a) 

de MIGUEL TESCARO 
e MATHILDES GOMES 
TESCARO. deixa filho(s): 
MARCO AURÉLIO 42, ELY 
ANDRE 39, Falecido em: 
27/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/05/2021. 

10. LAIR CUSTODIA PE-
REIRA com 62 anos , Era 
Viúvo(a) de APARECIDO 
FERNANDES DA ROCHA 
sendo filho(a) de JOÃO 
CUSTODIO PEREIRA e 
GERALDA ALVES PEREI-
RA. deixa filho(s): ANGE-
LICA 37, RONALDO 48, 
ROGER 30, SANDRA (FAL), 
Falecido em: 28/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 28/05/2021. 

11. MARIA DE LOURDES 
ARRUDA SALVADORI 
RODRIGUES com 73 anos 
, Era Viúvo(a) de VIRGILIO 
ANTONIO RODRIGUES 
sendo filho(a) de LUIZ SAL-
VADORI e IRACEMA DE 
ARRUDA SALVADORI. dei-
xa filho(s): MARIA FERNAN-
DA 52, FABIANA 50, THAIS 
45, EMERSON 31, Falecido 
em: 28/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 28/05/2021. 

12. SUZANA  MARTINS 
CUTOLO com 40 anos , Era 
Divorciado(a) de MARCELO 
MILERIS sendo filho(a) de 
SALVADOR CUTOLO e JO-
SEFA MARTINS CUTOLO. 
deixa filho(s): LUCAS 18, 
PEDRO 15, NICOLE 07, Fa-
lecido em: 28/05/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/05/2021. 

13. CLAUDIA REGINA 
FABIANO ROPELE com 
53 anos , Casado (a) com 
ALEXANDRE ROPELE 
sendo filho(a) de PEDRO 
JOSE FABIANO e MARIA 
DAS DORES CARVALHO 
FABIANO. deixa filho(s): 

BEATRIZ  15, Falecido em: 
28/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
29/05/2021. 

14. MARIA AUGUSTA DE 
OLIVEIRA com 81 anos , 
Era Viúvo(a) de EUCLIDES 
MANOEL DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de PEDRO 
AUGUSTO DO NASCIMEN-
TO e MARIA AUGUSTA 
DO NASCIMENTO. deixa 
filho(s): CARMELITA, JOSE, 
ALICE, MARIA ENESTINA, 
MARIA RITA, MOACIR, 
RUTE (MAIORES), ELZA, 
EVA, ROSE, VANESSA, 
EMANUEL (FALECIDOS), 
Falecido em: 28/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 29/05/2021. 

15. ALZIRA DE ANGELIS 
BITTO com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE BITTO 
sendo filho(a) de CARMINO 
DE ANGELIS e EMMA MA-
RIA MECHI. deixa filho(s): 
JACYRA 70, JAIME (FAL), 
Falecido em: 28/05/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 29/05/2021. 

16. MARIO ANSELMO com 
95 anos , Era Viúvo(a) de 
JUVELINA MOREIRA AN-
SELMO sendo filho(a) de 
BELARMINO ANSELMO e 
MARIA DAS DORES. deixa 
filho(s): VALDECI , NEIDE 
(MAIORES), Falecido em: 
29/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/05/2021. 

17. JOSINA PEREIRA DA 
CRUZ com 89 anos , Era 
Viúvo(a) de CLEMENTE 
BERTO DA SILVA sendo 
filho(a) de JOSE ANTONIO 
DA CRUZ e ROSA PAULA 
DE JESUS. deixa filho(s): 
MESSIAS, RITA, MARIA, 
ROSILDA, JOSE, ERCI-
LA, ADÃO, ADONILSON 
(MAIORES), Falecido em: 
29/05/2021, e sepultado(a) 

no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 30/05/2021. 

18. EDUARDO APARECI-
DO DA SILVA com 40 anos , 
Era Divorciado(a) de  sendo 
filho(a) de EDVAR  ALE-
XANDRE DA SILVA e NILDA 
DA SILVA FREITAS DA SIL-
VA.  NAO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 29/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 31/05/2021. 

19. ATAIDE NOGUEIRA 
com 65 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de GERALDO 
NOGUEIRA e EDITE NO-
GUEIRA. deixa filho(s): DIE-
GO (Maior), Falecido em: 
29/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/05/2021. 

20. ANA DOMINGAS SOU-
SIM BARZAM com 81 anos 
, Era Viúvo(a) de BENEDI-
TO ARISTIDES BARZAM 
sendo filho(a) de ALFRE-
DO SOUSIM e OLERIANA 
ALMEIDA SOUSIM. deixa 
filho(s): OUCIMAR , RU-
BERLEI, ISMAEL, SILVIA 
(MAIORES), Falecido em: 
30/05/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/05/2021. 

21. KELLEN CRISTINA 
PEREIRA com 36 anos , 

Casado (a) com ALEXAN-
DRE SOUZA CRUZ sendo 
filho(a) de  e APARECIDA 
PEREIRA DA SILVA. deixa 
filho(s): LUCCAS 19, RA-
PHAEL 14, Falecido em: 
30/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 31/05/2021.
 
22. BASILIO ESTEVAM 
CABA com 57 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
BASILIO CABA e VASILA 
TODOROF CABA. deixa 
filho(s): DEBORA 16, Fale-
cido em: 30/05/2021, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 
aos 31/05/2021. 

23. DARIKA CAROLINE 
RODRIGUES NASCIMEN-
TO com 34 anos , Casado 
(a) com CHARLEY PORFI-
RIO DOS SANTOS NAS-
CIMENTO sendo filho(a) 
de MATEUS RODRIGUES 
DA SILVA e ROSELENA 
PISTONI RODRIGUES DA 
SILVA. deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 30/05/2021, e sepulta-
do(a) no CREMAT.MUNICI-
PAL DE CAMPINAS SP aos 
31/05/2021. 

24. JOÃO FELIPE TRI-
BOSSI OLIVEIRA, sendo 
filho(a) de RENATO APA-
RECIDO SILVA OLIVEIRA e 

LILIANA MIRIAM SANTOS 
TRIBOSSI. Falecido em: 
31/05/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 31/05/2021. 

25. MARCELO MARCOS 
PIMENTA  E SILVA com 46 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ROGERIO SIL-
VA JUNIOR e FRANCISCA 
APARECIDA PIMENTA. dei-
xa filho(s): MARCELO 19, 
Falecido em: 31/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 31/05/2021. 

26. IVETE MARIA COU-
TINHO com 75 anos , Era 
Divorciado(a) de LUIZ SOA-
RES sendo filho(a) de JOSE 
COUTINHO FILHO e MA-
RIA ALEXANDRE PEREI-
RA. deixa filho(s): ANA PAU-
LA 41, MARIA LUISA 42, 
Falecido em: 31/05/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 01/06/2021. 

27. ROBERTO ANTONIO 
LANÇONI com 78 anos , 
Casado (a) com MARIA DI-
VINIRA FURLAN LANÇONI 
sendo filho(a) de CLEAN-
TE LANÇONI e ALZIRA 
GALVÃO LANÇONI. deixa 
filho(s): MARCIO, CAREN, 
GRASIELA ( MAIORES ), 
Falecido em: 31/05/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 01/06/2021. 

28. NAIR LEGUTE TEI-
XEIRA com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de  sendo filho(a) 
de NORBERTO SEBAS-
TIÃO LEGUTE e MARIA 
BERNARDES LEGUTE. 
deixa filho(s): MARISA , 
NORBERTO , MARILDA 
(MAIORES) VERA ( FAL 
), DIONISIO ( FAL ), JO-
AQUIM ( FAL ), Falecido 
em: 31/05/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 01/06/2021. 

29. ELARIO SUDBRACK 
com 76 anos , Era Divor-
ciado(a) de IGN sendo 
filho(a) de ERVINO SU-
DBRACK e WILMA SU-
DBRACK. deixa filho(s): 
MARCOS 27, MOISES 
, MARCIO, Falecido em: 
31/05/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 01/06/2021. 

30. LEOMIR DA SILVA 
DE QUEIROZ com 50 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JAMIL 
RODRIGUES DE QUEI-
ROZ e IRACY DA SILVA 
OLIVEIRA. deixa filho(s): 
RAFAEL(25)., Falecido 
em: 31/05/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 01/06/2021. 
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