
Nascido em Indaiatuba e atleta do Praia Clube de 
Uberlândia/MG, o nadador PCD Gabriel Bandeira, de 
21 anos, conquistou a primeira medalha de ouro do 
Brasil na Paralimpíada de Tóquio, no Japão. 

A Câmara de Indaiatuba aprovou por unanimidade, 
projeto do vereador Wilson José dos Santos, do Republi-
canos, conhecido como Índio da Doze, que obriga os donos 
de postos a usarem nos anúncios promocionais letras e 
números do mesmo tamanho dos preços normais

O Grupo Mais Expressão realiza o Troféu 
Frutos de Indaiá há 15 anos, e ao longo 
dos anos foi crescendo e ganhando 
prestígio na cidade. 
Considerado o maior 
e melhor evento de 
premiação de Indaia-
tuba e região, a 15ª 
edição premiará 
as empresas 
e empresá-
rios que se 
destacaram 
na pesqui-
sa realiza-
da com os 
moradores 
do munícipio.

Mesmo com quatro meses de estiagem, Saae descarta racionamento de água
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ESTIAGEM

SAAE

Elias Fausto inaugura a 1ª Sala Maker 
do Brasil a funcionar no setor público

Indaia tuba ass im 
como diversas cidades 
paulistas sofre com a 
estiagem. Sem regis-
trar chuva expressiva, 
desde abril deste ano, 
o munícipio registra 
mananciais com suas 
vazões baixas, segun-
do o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(Saae). A barragem do 
rio Capivari-Mirim, por 
exemplo, está com 56% 
de sua capacidade de 
reservação, e o Ribeirão 
Piraí está ainda mais 
baixo. Segundo a au-
tarquia, a última chuva 
expressiva que caiu em 
Indaiatuba foi em 07 
de abril quando choveu 
29 mm.

Indaiatubano conquista primeiro 
ouro do Brasil em Tóquio 

Projeto padroniza os anúncios 
de preço de combustíveis

PARALIMPÍADA 

CÂMARA

P. A8

TROFÉU FRUTOS DE INDAIÁ 
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Editorial
A luta das mulheres

De 2019 a 2021, oito leis foram sancionadas pelo Pre-
sidente da República, Jair Bolsonaro, com o intuito de 
aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos 
no dia 07 de agosto. A lei foi batizada com o nome da bio-
química Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima 
de duas tentativas de assassinato por parte do marido. Na 
primeira vez, com arma de fogo, deixando-a paraplégica, 
e na segunda, por eletrocussão e afogamento. Desde en-
tão, ela tem lutado pelas mulheres se dedicando à causa do 
combate à violência contra as mulheres. 

No Brasil, uma em cada quatro mulheres acima de 16 
anos foi vítima de algum tipo de violência na pandemia. 
Cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência fí-
sica, psicológica ou sexual no último ano. A cada minuto, 
oito mulheres apanharam no país, 4,3 milhões (6,3%) fo-
ram agredidas fisicamente com tapas, socos ou chutes. O 
tipo de violência mais frequentemente relatado foi a ofen-
sa verbal, como insultos e xingamentos, em que cerca de 
13 milhões de brasileiras (18,6%) passaram por este tipo 
de violência. Os dados são da pesquisa do Instituto Data-
folha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública (FBSP) e divulgada em junho deste ano. 

Apesar dos avanços como a expedição da medida pro-
tetiva, ainda há uma grande dificuldade na implementação 
da lei 15 anos depois. Existem casos ainda do Judiciário, 
da própria polícia exigir a apresentação de testemunhas 
para dar certeza da existência dessa violência, quando em 
muitas vezes, quase a maioria absoluta dos casos a violên-
cia ocorre dentro de casa sem testemunhas. Se formos ana-
lisar friamente as mulheres ainda estão em uma situação 
extremamente grave de descumprimento dessa legislação.
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Receitas do  Lopes

Artigo

Na hora de vender um imóvel, é muito comum que os proprietários pensem em cuidar de toda a negocia-
ção por conta própria. Com o intuito de economizar com questões relacionadas a documentação, contrato, 
entre outros fatores.

Porém, esse não é o melhor caminho para vender um imóvel! Já que, na maioria das vezes, os donos dos 
imóveis não possuem o conhecimento necessário para executar a transação conforme os parâmetros legais, 
o que pode gerar muita dor de cabeça!  

Então, para evitar que isso aconteça com você, apresentaremos quais são as vantagens de vender um 
imóvel com a ajuda de uma imobiliária. 

Antes de qualquer coisa, é preciso escolher uma imobiliária que atue com transparência e seriedade na 
sua região. Assim, você tem a garantia de que o seu imóvel será anunciado de forma estratégica e em mídias 
relevantes.

Bem como, não terá que se preocupar com detalhes técnicos da negociação da propriedade. Uma vez que, 
terá o amparo de uma equipe comercial e jurídica durante o decorrer do processo, a fim de tornar tudo mais 
prático e ágil.  

Além dessas vantagens, você terá acesso a informações exclusivas do mercado imobiliário. Tornando 
possível saber se o preço da propriedade está correto para o mercado local e traçar planos para alavancar a 
divulgação da mesma.  

Também não será preciso se preocupar com o agendamento e realização visitas. Porque, a imobiliária fi-
cará encarregada de cuidar disso e avisá-lo com antecedência das visitas. O mesmo vale para o recolhimento 
de propostas e documentação do imóvel.

Por fim, não poderíamos deixar de citar que imóveis anunciados com imobiliárias são comercializados 
muito mais rápidos, devido o contato direto que a empresa tem com clientes em potencial. 

Com base nessas informações, recomendamos que você conheça o trabalho realizado pelo Grupo Sil-
vana Carvalho. Eles são especialistas em condomínios de Indaiatuba e podem te ajudar a realizar um bom 
negócio! 

Não perca tempo! Anuncie o seu imóvel para venda agora mesmo.
Contatos: (19) 3500-6662 – WhatsApp (19) 99364-7898

As vantagens de vender um imóvel com imobiliária

Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho

Previsão do Tempo

27/08 - Sexta-feira 29/08 - Domingo28/08- Sábado 30/08 - Segunda

Mínima: 20°
Máxima: 28°

Mínima: 20°
Máxima: 26°

Mínima: 19º
Máxima: 26°

Mínima: 18°
Máxima: 27°

Artigo

No início de julho tivemos a alteração na Lei do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da Lei 14.181 de 
2021, tratada como Lei do Superendividamente.

A Lei do superendividamento trata especificamente da relação entre os fornecedores de crédito (financiadoras, bancos 
entre outros) e seus consumidores.

Houve com a referida Lei a inclusão de dois novos capítulos ao Código de Defesa do Consumidor regulando a relação 
dos credores e seus consumidores no que diz respeito ao fornecimento de crédito, pois, com a pandemia, a maioria dos 
cidadãos estão endividados, muitos perderam seus empregos, não tendo meios para pagar suas contas, e neste passo, os 
fornecedores de crédito, aumentam o seu lucro com as novas concessões de crédito, muitas vezes de forma abusiva com 
juros abusivos.

Você cidadão, lendo este artigo deve estar se perguntando. Como eu, um cidadão comum, pessoa física, poderei ser 
beneficiado por tal legislação. Como saber se sou considerado um superendividado.

Pois bem, o caráter econômico de cada pessoa é bastante diferente, pois a “Dona Maria”, não ganha igual ao “Seu 
José”, desta forma, a legislação prevê que será considerado para fins de superendividado a 
pessoa física cuja dívida prejudique o mínimo existencial, aquela dívida que compromete 
sua sobrevivência, o pagamento de despesas básicas para a sobrevivência do ser humano.

Uma vez, sendo considerado um superendividado, a Lei prevê que o devedor, poderá 
acionar todos os seus credores, e diante de um juiz ou não, fazer um planejamento para 
pagamento de sua dívida em um prazo de cinco anos, devendo, claro, ser observado o 
mínimo para a subsistência do endividado.

Por fim, não menos importante, a concessão do crédito deverá ser feita de forma res-
ponsável devendo a operadora de crédito observar se a pessoa física é capaz de suportar 
o pagamento do crédito sem comprometer o mínimo existencial para sua sobrevivência, 
assim como, deverá informar detalhadamente a contratação, impedindo que os órgãos 
fornecedores de créditos pressionem o consumidor vulnerável a contratações abusivas.

A recente mudança no código de defesa do consumidor e a lei do superendividamento

Daniele de Oliveira – advogada. Especialista em direito de família, pós-graduada em 
direito e Processo do Trabalho

Ingredientes 

Pão de queijo
1 xícara(s) de chá e 1/2 de polvilho 

doce 
1/2 xícara(s) de chá de polvilho azedo 
1 xícara(s) de chá e 1/2 de queijo cura-

do de leite cru 
2 ovos grandes 
1 colher(es) de sopa de manteiga 
3/4 xícara(s) de chá de leite 
1/2 xícara(s) de chá de água 
1 colher(es) de chá de sal 

Copa lombo 
2 quilo(s) de copa lombo suína 
1/2 colher(es) de sopa de páprica doce 
1/2 colher(es) de sopa de alho picado 
1/2 colher(es) de sopa de alecrim des-

folhado e picado 
1 colher(es) de chá de sálvia picada 
5 colher(es) de sopa de cachaça 
1 colher(es) de sopa de óleo 
1/2 colher(es) de sopa de sal 
1 colher(es) de chá de açúcar 

Barbecue de goiabada e montagem

500 grama(s) de goiabada 
2 xícara(s) de chá de água 
1/3 xícara(s) de chá de aceto balsâmico 
Sal e pimenta a gosto 
1 colher(es) de chá de molho inglês 
1 colher(es) de chá de fumaça líquida 

(opcional)

Modo de preparo 

Pão de queijo
Coloque o leite, sal, manteiga e água 

pra ferver. Em uma tigela larga, misture o 
polvilho doce e polvilho azedo. Após mistu-
rar, acrescente o escalado fervendo. Espere a 
massa esfriar e acrescente os ovos aos pou-
cos, sove a mistura com as mãos. Quando 
terminar acrescente o queijo e sove até a 
massa ficar homogênea. Faça as bolinhas ou 

outro formato que desejar do tamanho que 
quiser. Preaqueça o forno a 180 graus por 5 
minutos. Asse por 20 a 30 minutos ou até 
ficarem douradinhos.

Copa lombo 
Corte as peças copa lombo em três 

pedaços grandes. Em um pote, esfregue 
a carne com todos os temperos e deixe 
descansar por ao menos 12 horas. Leve a 
carne para uma assadeira, cubra bem com 
duas camadas de alumínio e leve ao forno 
médio. Asse por cerca de 6 horas, até que a 
carne esteja desfiando. Retire-a da assadei-
ra, deixe amornar e desfie. Enquanto ainda 
estiver quente, jogue um copo de água na 
assadeira e raspe bem o fundo para soltar 
todos os sabores. Use esta água para tempe-
rar a carne desfiada, ajustando sal e pimen-
ta. Reserve em potes na geladeira. 

Barbecue de goiabada e montagem 
Corte a goiabada em cubos e leve 

junto com a água ao microondas ou ao 
banho-maria até que dilua bem, mexendo 
com uma espátula. Adicione o balsâmico, 
molho inglês, fumaça, sal, pimenta. Leve 
novamente ao microondas ou panela para 
que caramelize. Deixe esfriar e, se necessá-
rio, corrija a textura com mais água. Para 
a montagem, abra o pão de queijo assado 
ao meio, coloque a quantidade desejada de 
porco e de barbecue, feche e sirva. 

Pão de queijo recheado de porco com barbecue de goiabada



A última chuva expressiva que caiu em Indaiatuba foi em 07 de abril quando choveu 29 mm

Mesmo com quatro meses de estiagem, 
Saae descarta racionamento de água

SAAE

Indaiatuba assim como 
diversas cidades pau-
listas sofre com a estia-

gem. Sem registrar chuva 
expressiva, desde abril deste 
ano, o munícipio registra 
mananciais com suas vazões 
baixas, segundo o Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae). A barragem do rio 
Capivari-Mirim, por exem-
plo, está com 56% de sua 
capacidade de reservação, e 
o Ribeirão Piraí está ainda 
mais baixo.

Segundo a autarquia, a 
última chuva expressiva que 
caiu em Indaiatuba foi em 
07 de abril quando choveu 
29 mm. No dia 29 de julho 
houve registro de 7,2 mm de 
chuva, porém o Saae infor-
ma que só são consideradas 
significativas, chuvas acima 
de 20 mm.

E a estiagem mostra-
-se mais severa neste ano. 
De janeiro a julho de 2020 
choveu 706,6 milímetros, 
já no mesmo período deste 

ano foram 486,7 mm. 32% 
a menos. Considerando que 
a média para esse período é 
acima dos 900 mm.

Porém, mesmo enfren-
tando a falta de chuvas, a 
autarquia afirma que não há 
previsão de racionamento de 
água mesmo que não chova 
nos próximos dias. “Indaia-
tuba, apesar de não ter muita 
disponibilidade hídrica, tem 

A Fundação Indaia-
tubana de Educação e 
Cultura (Fiec), em parce-
ria com o Centro de He-
matologia e Hemoterapia 
(Hemocentro) da Uni-
versidade de Campinas 
(Unicamp) realiza, neste 
sábado (28), a campa-
nha mensal de doação de 
sangue. O doador deve 
comparecer no dia da 
coleta (conforme horário 
agendado), na unidade 1 
da Fiec, na Avenida En-
genheiro Fabio Roberto 
Barnabé, 3405, Jardim 

De janeiro a julho de 2021 choveu 486,7 mm, considerando que a média para esse período é acima dos 900 mm

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

um sistema de abastecimento 
bem estruturado que permite 
manter a população abasteci-
da, mesmo nesse período de 
seca extrema, onde as dificul-
dades são muito maiores do 
que em períodos com maior 
volume de chuvas”, explica 
o superintendente do Saae, 
Pedro Claudio Salla.

Salla ainda enfatiza que é 
importante as pessoas terem 

consciência que são as chu-
vas que alimentam os rios. 
“Sem elas, é de extrema im-
portância que haja economia 
de agua para preservar os ma-
nanciais e termos água para 
captar e abastecer a todos. É 
um momento de pensarmos 
no coletivo”.

Falta de água
Alguns moradores de 

Indaiatuba têm relatado 
que está havendo falta de 
água nas torneiras, sem um 
aviso prévio da autarquia. 
Em entrevista ao Mais Ex-
pressão, o superintendente 
do Saae informou que não 
está havendo rodízio e nem 
há desabastecimento de 
água no munícipio.

Porém, reconheceu que 
em alguns bairros pode sim 
estar ocorrendo a falta de 
água e justifica dizendo que 
“em razão do volume baixo 
dos mananciais e o alto con-
sumo de água pela popula-
ção (aumento de 17%), em 
alguns períodos de pico de 
consumo, há baixa pressão 
nas regiões mais altas”.

Salla ainda explica que 
qualquer problema pon-
tual no sistema de abas-
tecimento que necessite a 
paralização do tratamento 
ou bombeamento, como 
uma queda de energia por 
períodos mais longos, por 
exemplo, a normalização 
do abastecimento é mais 
demorada nesse período de 
estiagem.
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Aumento na 
conta de luz
O Brasil vem enfrentan-

do a pior seca dos últimos 
91 anos, e de acordo com a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), a conta 
de luz pode sofrer um novo 
reajuste no próximo ano por 
conta da crise hídrica causada 
pela seca, segundo Davi An-
tunes Lima, superintendente 
de Gestão Tarifária da agên-
cia. A fala foi dita durante 
uma audiência pública da 
Comissão de Legislação 
Participativa da Câmara dos 
Deputados.

Por isso, a Aneel iniciou 
a primeira fase da campanha 
sobre o consumo de energia 
elétrica, voltada para orienta-
ção da população. 

Com o mote “Energia 
elétrica: se desperdiçar, vai 
faltar”, tem como objetivo 
incentivar a população a evi-
tar o desperdício de energia 
elétrica, em meio ao cenário 
de escassez hídrica que reduz 
a produção nas usinas hi-
drelétricas e aumenta o preço 
da energia.

DOAÇÃO DE SANGUE
Campanha mensal de doação de sangue acontece neste sábado na Fiec

Regina.
Em decorrência da 

pandemia, visando a se-
gurança e proteção dos 
doadores contra o co-
ronavírus, que causa a 
Covid-19, será realizada 
a distribuição de senhas 
on-line e limitadas por 
horários, das 8h30, 9h, 
10h, 10h30 e 11h.

O cadastro no sistema 
para a retirada da senha 
on-line estará disponí-
vel, à partir das 9h desta 
quinta-feira (26/8), pelo 
link: https://processose-

letivo.sophia.com.br/So-
phiA_5/Default.aspx?es-
cola=6462.

Os requisitos obriga-
tórios são a apresentação 
de um documento oficial 
com foto, ter entre 16 e 69 
anos e pesar mais de 50 ki-
los. No caso dos menores 
de 18 anos, é preciso ter o 
consentimento formal dos 
responsáveis.

Não é necessário estar 
em jejum; o candidato 
deve apenas evitar ingerir 
alimentos gordurosos, nas 
quatro horas que antece-

dem a doação.
Há vários critérios 

que podem determinar 
se o candidato está apto 
ou inapto para ser doa-
dor, para isso, ele passa 
por uma triagem realiza-
da por profissionais do 
Hemocentro: Não pode 
doar sangue a pessoa que 
apresentou sintomas gri-
pais, resfriado ou infecção 
acompanhado de febre 
nos últimos 14 dias; Fu-
mantes devem evitar o 
cigarro ao menos duas 
horas antes e duas horas 

após da doação; Também 
não podem ser doadores 
os portadores de sífilis, 
malária ou doença de 
chagas, alcoolista crô-
nico ou que tenham in-
gerido bebida alcoólica, 
nas últimas 12 horas que 
antecedem a doação; Ter 
sido exposto a situações 
de risco para doenças se-
xualmente transmissíveis 
e ter realizado endoscopia 
há menos de seis meses 
são fatores que também 
impedem a doação de 
sangue.

Vacinados contra a 
Covid-19

O candidato que já 
tenha se vacinado contra 
a covid-19 fica impedido 
de doar sangue no prazo de 
48 horas, para cada dose 
da CoronaVac, e de sete 
dias após cada dose das va-
cinas da AstraZeneca, Pfi-
zer e Janssen. É necessário 
apresentar o comprovante 
de vacinação.

Quem tomou a vacina 
contra a gripe, também 
deve esperar 48 horas para 
fazer a doação de sangue.



Adelia Salvador de 
Oliveira - 03/08

ANIVERSARIANTES DO MÊS - AGOSTO
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AMADO MAKER

Elias Fausto inaugura a 1ª Sala Maker 
do Brasil a funcionar no setor público
Serão atendidos com a tecnologia cerca de 2.200 alunos do Ensino Fundamental I e II

A Prefei tura  de 
Elias Fausto, por 
meio da Secre-

taria de Educação, inau-
gurou no último dia 21 a 
primeira Sala Maker Es-
piral do munícipio. Além 
disso, a cidade é pioneira 
em utilizar impressora 
3D e robótica no ensino 
público com o método 
Espiral.

A Sala Maker Espiral 
“Profº Mario Augusto 
Baltus” foi instalada na 
antiga Creche de Cardeal, 
localizada na rua Calixto 
Mora, 7, Bairro Cardeal. 

De acordo com a Ad-
ministração Municipal, 
neste primeiro momento, 
os alunos terão acesso 
às salas como forma de 
visita. A utilização dos 
espaços deve ocorrer so-
mente no começo do ano 
letivo de 2022.

O novo método de 
ensino visa promover o 

crítico, desenvolver ha-
bilidades e aptidões em 
um ambiente inovador 
que permite experiências 
inatingíveis no mundo 
teórico.

O prefeito de Elias 
Fausto, Maurício Baroni, 
ressalta a importância do 
investimento em Educa-
ção. “Investir em educa-
ção é construir um futuro 
melhor para jovens e ado-
lescentes. É compreender 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Cada Sala Maker Espiral terá bancadas para trabalho em equipe e instrumentos 
para a prática de robótica

aprendizado por meio da 
tecnologia e criatividade, 
com uso de equipamen-
tos de fabricação digital 
como a impressora 3D, 
corte a laser e plotter de 
recorte. Com isso, será 
facilitado a aplicação de 
metodologias ativas que 
direcionam o aprendiza-
do para a resolução de 
problemas e o desenvolvi-
mento de projetos.  Além 
de promover pensamento 

que tudo no mundo está 
dinâmico e o processo de 
ensino também. Temos 
que nos adequar sempre 
às novas tecnologias e, 
o mais importante, dar a 
oportunidade de um ensino 
diferenciado para os nossos 
alunos”, afirma Baroni.

O Executivo declarou 
que o valor investido para o 
projeto Sala Maker Espiral 
na cidade é de R$847.104 
por ano, o que vale a R$ 

32,00 por aluno por mês.

Ensino
Cada Sala Maker Es-

piral terá bancadas para 
trabalho em equipe, armá-
rios e aparelhos para a pro-
totipagem em impressão 
3D, corte a laser, plotter de 
recorte e instrumentos para 
a prática de robótica.

Ao todo, cinco salas de 
aula receberam os equi-
pamentos para essa nova 
metodologia. Elas estarão 
disponíveis nas escolas 
Professor João Guedes 
Pinto Júnior, Gerardo Má-
rio Tornatore, Professor 
Lupércio Guedes Pinto – 
Titico, Professora Maria 
Cândida Alves Pinto e 
no Espaço Maker Espiral 
Modelo Professor Mário 
Augusto Baltus, com sede 
no Distrito de Cardeal.

Segundo a Secretaria 
de Educação, os alunos 
e educadores receberão 
material didático do ano 
completo. Além disso, 
os professores recebe-

rão treinamento para o 
uso dos maquinários, e 
um login na plataforma 
colaborativa, onde terão 
acesso a planos de aula, 
com espaço de “help desk” 
para tirar dúvidas, e alguns 
vídeos das atividades. Ao 
todo, 30 professores, co-
ordenadores e gestores 
estão participando de 88 
horas de formação entre 
teoria e prática dessa nova 
metodologia.

Segundo a prefei-
tura, a intenção é pro-
porcionar integração de 
conceitos de diversas 
áreas, como linguagem, 
matemática, física, ele-
tricidade, eletrônica, 
mecânica, arquitetu-
ra, ciências, história, 
geografia, artes, todas 
dentro das diretrizes da 
Base Nacional Comum 
Curricular, e dos quatro 
pilares fundamentais de 
aprendizagem da Unes-
co e dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sus-
tentável da ONU.

Amanda Franco de 
Oliveira - 29/08

Cesar Augusto Mar-
tins Mucci - 31/08

Edson da Silva 
Pires - 03/08

Evilene Maria dos 
Santos - 27/08

Gilsiane de Oliveira 
Martins - 09/08

Guilherme de Paula 
Arruda - 10/08

Josiane Bergamo 
Trinca - 30/08

Suely Laurinda Mai-
rinck da Silva - 28/08

Welington Holanda 
Cavalcanti - 28/08

Manoel – Auxiliar de 
Serviços Gerais

Raui Lucas Gonçal-
ves Ribeiro - 05/08

Reginaldo Gomes 
de Oliveira - 04/08

Roberto da Silva - 
11/08

Rosangela Aparecida 
dos Santos - 08/08

Luis Henrique Gon-
çalves Costa - 16/08

Marcela Rueda Cas-
siano - 11/08

Marcos Semtchuk 
- 31/08

Maria Raquel Pinto 
- 20/08

Destaque do Mês
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Ação foi realizada nas lojas PetCamp de Indaiatuba, em parceria com as entidades Focinho Amigo Indaiatuba e CAEF

DIVULGAÇÃO

Entidades organizam feiras de 
adoção de animais em Indaiatuba
Deputado Delegado Bruno Lima e vereador Arthur Spíndola marcaram presença

No último sá-
bado (21), fo-
ram realizadas 

feiras de adoção de 
animais nas duas lojas 
PetCamp de Indaiatu-
ba, em parceria com 
as entidades Focinho 
Amigo Indaiatuba e 
CAEF. Os eventos ti-
nham como objetivo, 
além de encontrar la-
res responsáveis para 
os animais resgatados, 
também arrecadar do-
ação de produtos de 
limpeza, ração e outros 
produtos pets que são 
muito utilizados pelas 
entidades.

Dentre as centenas 
de pessoas que fre-
quentaram o evento, 
foram registradas as 
presenças do deputado 
estadual Delegado Bru-
no Lima e do vereador 
Arthur Spíndola. “Es-
tes eventos são muito 
importantes pois, além 

de levarmos amor a 
casa das pessoas, in-
centivamos a adoção 
responsável”, comenta 
o deputado.

Já Spindola,  que 
também é voluntário na 
causa animal, explica 
que é necessário seguir 
rigorosamente alguns 
protocolos “Tem gente 

que acha que fazer fei-
rinha é simplesmente 
sair entregando ani-
mais, mas não pode 
ser assim. As entidades 
precisam seguir uma 
série de protocolos para 
saber se a família ado-
tante tem estrutura para 
receber este animal e 
acompanhar periodica-

mente a adoção”. 
Para garantir que 

todos os protocolos 
fossem seguidos em 
confo rmidade  com 
a  l e i  munic ipa l  n º 
7.373/2020, que dispõe 
sobre feiras de adoção 
de animais no muni-
cípio, também este-
ve presente no local o 

COMPDA - Conselho 
Municipal de Proteção 
e Defesa dos Animais, 
que além de averiguar 
todos os documentos 
relacionados a doação 
dos animais, também 
acompanhou ambas as 
feirinhas.

A  p re s iden te  da 
Organização Focinho 

Amigo  Inda ia tuba , 
Larissa Bianca, frisou 
quanto a importância 
das feirinhas para a 
continuidade no traba-
lho realizado na prote-
ção animal, “Estamos 
com muitos animais e 
muitos pedidos de res-
gate, precisamos divul-
gar nossos animais para 
conseguir lares respon-
sáveis.” Informou tam-
bém que os interessados 
em adotar um animal 
de estimação podem 
entrar em contato pelo 
WhatsApp da entidade 
através do número (19) 
98976-5972.

Para os que não con-
seguiram comparecer 
no evento, a entidade 
Focinho Amigo realiza 
feirinhas de adoção res-
ponsável mensalmente. 
Todas as informações 
são divulgadas através 
da página do Facebook 
e Instagram.
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Clínica da Cidade de Indaiatuba possui pacotes de check-ups para o cuidado de toda a família

Prevenir é melhor do que remediar: 
a importância da prevenção de doenças

DIVULGAÇÃO/CLÍNICA DA CIDADE

Grande parte das 
pessoas procu-
ra por médicos 

somente quando perce-
bem sintomas mais sérios 
em relação a sua saúde. 
Muitas dores de cabeça 
recorrentes, por exemplo, 
acabam sendo resolvidas 
com remédios para dor, 
e as pessoas atribuem o 
quadro ao estresse do dia 
a dia ou outras questões 
mais corriqueiras, como 
a falta de uma boa noite 
de sono.

Tanto com questões 
mais simples quanto com 
doenças mais graves, se 
as pessoas procurassem 
um médico para fazer um 
check-up regularmente, 
muitas epidemias e qua-
dros mais sérios poderiam 
ser evitados.

O envelhecimento po-
pulacional tem trazido o 
aumento de doenças crô-
nico-degenerativas. Além 
disso, a vida corrida das 
pessoas, somada aos seus 
trabalhos e ao cuidado 
com a família, faz com 

que muitos deixem de ir 
ao médico para resolver 
questões mais simples. 

Automaticamente, a 
população fica com a imu-
nidade baixa e mais susce-
tível a doenças que podem 
se tornar epidêmicas ou 
até pandêmicas. 

No início de 2020, a 
COVID-19 se espalhou 
pelo mundo causando, 
infelizmente, um número 
de mortes sem preceden-
tes.  Com o agravamento 
dos casos, cresceu tam-
bém a porcentagem de 
brasileiros com sequelas 
provocadas pelo vírus. E é 
pensando no bem-estar da 
população que a Clínica 
da Cidade de Indaiatuba 
tem um produto especí-
fico para esse público, 
o Check-up Pós-Covid, 
voltado para pacientes 
que foram diagnostica-
dos com casos leves da 
doença. 

O Check-up Pós-Co-
vid oferece condições es-
peciais para os pacientes 
recuperados avaliarem 

A Clínica da Cidade de Indaiatuba tem como principal objetivo possibilitar a todos o 
acesso à medicina

possíveis sequelas que 
possam existir no corpo, 
após 21 dias dos primeiros 
sintomas da doença. A 
ação conta com 15 exa-
mes (Hemograma, TGO, 
TGP, Ureia, Creatinina, 
Sódio, Potássio, Glicose, 
TSH, Ferro, Vitamina D, 
Vitamina B12, Ferritina, 
ECG e Raio X Tórax), 
além de consulta médica 

e retorno.
Além deste pacote, 

a Clínica da Cidade de 
Indaiatuba tem pacotes 
check-ups para toda a 
família, como o “Coração 
Saudável”, “Mulheres 
40+ e 40-”, “Homens 
40+ e 40-”, “Check-up 
fitness”, “Mamãe 1° 
trimestre e Pré-Natal”, 
“Boas festas” (realizado 

apenas nos finais de ano), 
“Kids”, “Saúde em dia 
Básico”.

A Clínica da Cidade 
de Indaiatuba tem como 
principal objetivo possi-
bilitar a todos o acesso à 
medicina, melhorando a 
qualidade de vida das pes-
soas. Por lá, você conta 
com uma ampla gama de 
serviços como consultas 

médicas e diversos tipos 
de exames, sem que para 
isso precise pagar mensa-
lidade de convênio, sem 
burocracia para consulta, 
sem cartão de desconto. 
O atendimento é realiza-
do em horários flexíveis, 
tudo para proporcionar 
ao paciente, o melhor da 
medicina acessível com 
atendimento de clínica 
particular.

Serviço: 
Clínica da Cidade In-
daiatuba - Polo Sho-
pping
Alameda Filtros Mann, 
670 – Jardim Tropical 
Sala 139B (Dentro do 
Polo Shopping)
Horário de atendi-
mento:
2ª a 6ª: das 7h30 às 18h
Sábado: das 7h30 às 
12h
Contatos: (19)3801-
8430 ou WhatsApp: 
(19) 99860-4742
Mais informações 
em: www.clinicadaci-
dade.com.br 
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DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Troféu Frutos 
de Indaiá com-
pletou 15 anos 

em 2020 e muitas em-
presas e empresários fo-
ram reconhecidos pela 
excelência nos serviços 
prestados. Considerado 
o maior e melhor evento 
de premiação de Indaia-
tuba e região, o Troféu 
Frutos de Indaiá ganha 
cada vez mais admira-
dores e a confiança das 

empresas. 
E todo esse status se 

deve a competência da 
equipe que assegura o 
comprometimento de 
ser fiel a pesquisa que 
é realizada com a po-
pulação. Além disso, a 
equipe que coordena a 
preparação do evento 
está sempre a procura 
de novidades para cada 
nova edição, além de 
escolher os melhores 
produtos e serviços para 
que a noite seja ines-
quecível para todos os 

presentes.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas 
e empresários que se 
destacaram em seu ramo 
de atividade, mas tam-
bém gerar um retorno 
financeiro e dar visibi-
lidade aos premiados 
através da campanha 
publicitária realizada 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão.

Madeireira Madelasca - Madeireira - Patricia Saladini e Valdir SaladiniCasa da Vedação Indaiatuba - Anderson Morais

FOTOS: JME

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a 
cota publicitária e as 
empresas e empresários 
tem sua marca veicula-
da em todas as mídias 
do grupo como jornal 
impresso, revista, redes 
sociais e programas da 
WebTv.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 já foram encerra-
das, porém o evento não 
foi realizado devido a 
pandemia do novo co-

ronavírus. 
Uma nova data já foi 

definida e será anuncia-
da em breve.

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
também foi reconhecido 
através do projeto de lei 
7.200/2019, de autoria 
do vereador Massao 
Kanesaki (DEM), que 
insere no calendário 
oficial de eventos da 
cidade o Dia de Home-
nagem aos Empresários 

de Sucesso. 
A será celebrada em 

9 de novembro, com 
o intuito de promover 
o reconhecimento aos 
empresários que se des-
tacaram durante o ano 
nos seus respectivos 
segmentos de atuação. 
“A premiação já é rea-
lizada anualmente pelo 
Grupo Mais Expressão, 
e, graças à nova lei, a ho-
menagem passa integrar 
oficialmente a agenda 
de eventos da cidade”, 
destacou Massao.

Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

Troféu Frutos de Indaiá já 
premiou centenas de empresários



 | CIDADE| A9



A10| ESPECIAL |  

Quem nunca ouviu essa frase? ‘Ela é mulher de malandro, gosta de apanhar!’

Ao vivenciarmos 
ou sabermos de 
uma situação em 

que a mulher é agredida, 
logo pensamos: por que 
ela vive assim? Ou, por 
que ela volta a viver com 
seu agressor?

Na verdade, existem 
vários motivos que levam 
as mulheres a permanece-
rem com seus agressores. 
Primeiro por que a socie-
dade impõe às mulheres 
um encargo enorme de 
responsabilidades e, ape-
sar da lei do divórcio ter 
mais de 40 anos, ainda 
há quem acredite que o 
casamento é para sempre 
a qualquer custo, e que 
a mulher deve manter o 
casamento, justificando 
assim a sua permanência 
com o seu agressor. Se 
envolvermos questões 
religiosas então, a situa-
ção da mulher piora, pois 
se transfere a Deus esse 
encargo, deturpando a 
palavra sagrada. Outras 
questões que fazem a 
mulher permanecer nes-
se relacionamento são: 
dependência financeira, 
medo do futuro, medo 

Violência doméstica: Porque as mulheres 
não denunciam seus agressores?

em relação ao sustento 
dos filhos, sem falar na 
dependência emocional, 
que por muitas vezes é a 
mais grave de todas. 

A violência contra as 
mulheres e meninas se 
perpetua na invisibilida-
de e no silêncio. Há quem 
nem saiba que é vítima de 
violência, pois entende 
que a única violência seja 
a física. “Mas ele não 
me bate” – com certeza 
quando se fala de vio-
lência doméstica, logo se 
pensa na agressão física, 
mas essa frase é dita por 
total desconhecimento 
dos tipos de violências. 
A Lei Maria da Penha 
exemplifica cinco tipos 
de violência em seu ar-
tigo 7º, e existem outras, 
vejamos:

Violência Patrimo-
nial: controlar o dinhei-
ro, deixar de pagar pen-
são, destruir o instrumen-
to de trabalho, desviar 
dinheiro para fraudar 
a partilha dos bens no 
divórcio, destruir docu-
mentos pessoais, etc.

Violência Sexual: 
forçar relação sexual – 

mesmo sendo casado, se 
a mulher disser não e for 
forçada a manter relação 
sexual, será considerado 
estupro marital; forçar 
gravidez, etc.

Violência Moral: 
acusar injustamente de 
traição, fazer críticas que 
diminuem a dignidade 
da mulher, difamar ou 
caluniar, etc.

Violência Psicológi-
ca: fazer a mulher du-
vidar da sua sanidade 

mental, da sua capacida-
de intelectual, humilhar, 
diminuir a autoestima, 
privar da liberdade de 
ir e vir; Stalkear: perse-
guir por todos os meios, 
presencial ou pelas redes 
sociais, mensagens, liga-
ções, etc.

Violência Física: 
ofensa à integridade físi-
ca, como: chutes, ponta-
pés, socos, entre outros.

Os tipos de violência 
não acontecem isola-

Drª. Alexsandra Manoel Garcia, em seu escritório, que é ad-
vogada especialista em Direito de Família e Sucessões

ARQUIVO PESSOAL

damente. Há um misto 
de situações que levam 
a mulher a sofrer tais 
violações, elas não acon-
tecem “do nada”. Mulhe-
res que sofrem reiterada 
violência desenvolvem 
transtornos psicológicos, 
quando não psiquiátricos. 
Elas não são compreen-
didas pelo seu entorno 
social e sequer pelos seus 
familiares, se sentem 
culpadas e envergonhada 
pela situação, se sentem 
sozinhas e desempara-
das, não conseguem ver 
uma saída e é por isso 
que continuam ao lado 
de seus agressores; elas 
se acostumam com a 
situação e, por não terem 
apoio, elas não denun-
ciam. Elas não são mu-
lheres de malandros, elas 
são vítimas e precisam 
de ajuda.

Qual o papel
 da polícia?
Muitas mulheres acre-

ditam que apenas a De-
legacia da Mulher em 
horário comercial registra 
boletim de ocorrência e 
pedido de medida prote-

tiva, porém, a notícia da 
agressão pode e deve ser 
realizada em qualquer 
delegacia e em qualquer 
horário, sem a necessida-
de de advogado! Muitas 
mulheres também não 
sabem, mas nem preci-
sam ir até a delegacia 
para requerer a medida 
protetiva, pois é possível 
que através de um advo-
gado o pedido seja feito 
diretamente ao Juiz de 
Direito. É o que diz a Lei 
Maria da Penha. 
Não se cale - denun-
cie!!

Texto escrito por 
Alexsandra Manoel 
Garcia, Advogada es-
pecialista em Direito de 
Família e Sucessões

Para ler a matéria 
completa acesse o QR 
Code abaixo:
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Vereadores da base 
aliada do prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) prestigia-
ram a inauguração do pos-
to avançado da Guarda 
Civil Municipal no Jardim 
Campo Bonito, realizada 
no sábado (21).

Participaram do evento 
o presidente Pepo Lepinsk 
(MDB) e os vereadores 
Décio Rocha (Republica-
nos), Alexandre Peres (Ci-
dadania) e Wilson José dos 
Santos (Republicanos), o 
Índio da Doze. 

O posto avançado da 
Guarda Civil começou a 
funcionar imediatamente, 
com atendimento na uni-

O projeto ainda irá a uma segunda votação antes de seguir para a avaliação do prefeito

FOTO: CÂMARA VEREADORES INDAIATUBA

Vereador tenta evitar a ‘pegadinha’ de 
postos com padronização de anúncios
Projeto obriga que propagandas de ofertas sejam do mesmo tamanho e fonte dos valores normais

A Câmara de In-
daiatuba apro-
vou por unani-

midade, na sessão de se-
gunda-feira (23), projeto 
do vereador Wilson José 
dos Santos, do Republi-
canos, conhecido como 
Índio da Doze, que obriga 
os donos de postos a usa-
rem nos anúncios promo-
cionais letras e números 
do mesmo tamanho dos 
preços normais.

“A intenção é evitar 
que o consumidor seja 
levado a abastecer por 
achar que o desconto 
está em vigor quando 
não está”, disse o verea-
dor. Índio da Doze disse 
que alguns postos usam 
letras e números com 
os valores promocionais 
maiores e colocam a data 
de validade, já passada, 
em tamanho menor.

Para donos de postos, 

ouvidos pelo Mais Ex-
pressão, que não permiti-
ram a divulgação dos seus 
nomes para evitar atritos 
com a Câmara, a medida 
coloca os empresários do 
setor como espertalhões, 
mas eles dizem que os 
anúncios não mentem e 
que cabe ao consumidor 
ficar atento antes de ade-

rir às promoções.

Discussão
Apesar da queixa de 

donos de postos, o pro-
jeto não estabelece ne-
nhuma punição a quem 
descumprir a medida. 
A fiscalização caberá 
à Prefeitura, se a pro-
posta for sancionada. O 

projeto ainda irá a uma 
segunda votação antes 
de seguir para a avaliação 
do prefeito Nilson Gaspar 
(MDB). 

A proposta inicial não 
previa a padronização do 
tamanho e tipo de letra e 
número. Apenas proibia 
o uso de propagandas 
diferentes dos anúncios 

de preços normais dos 
combustíveis. A altera-
ção foi incluída por meio 
de uma emenda modifi-
cativa apresentada pelo 
presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk (MDB).

Índio da Doze disse que 
seu objetivo foi atender 
pessoas que o procuraram 
e seguir o que determina 
o Código de Defesa do 
Consumidor, nos artigos 
36, parágrafo único; 37, 
parágrafo 1º.; e 39, inciso 
IV, todos regulamentando 
o tipo e a forma de pu-
blicidade que podem ser 
utilizados sem prejuízos.

Outros projetos
A 22ª sessão ordinária 

do ano também discu-
tiu outras 99 matérias 
apresentadas, 73 delas 
indicações, 16 moções 
e 10 projetos. Um deles 
e que foi aprovado foi 
a proposta do vereador 
Alexandre Peres, do Ci-
dadania, que autoriza 

a realização de visitas 
virtuais a internados com 
complicações da Covid.

Na justificativa, Peres 
enfatiza que a duração 
média da internação por 
Covid é de 22 dias, com 
permanência média na 
UTI de 11,6 dias, pe-
ríodos nos quais, pela 
alta transmissibilidade 
da doença, as visitas não 
são recomendadas e que 
dessa forma tanto pa-
cientes quanto familiares 
supririam a dificuldade 
da separação.

Outra proposta apro-
vada foi a do vereador 
Arthur Spíndola (PP), 
que instituiu no calendá-
rio oficial do município 
o mês de agosto como 
“Mês do Advogado”, já 
que no dia 11 desse mês 
se comemora o Dia do 
Advogado e várias ho-
menagens são realizadas 
em toda a cidade para 
enaltecer o trabalho des-
ses profissionais.

ELOY DE OLI VEIRA  
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A base  a l iada  do 
prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), 
prestou homenagem ao 
deputado estadual Rogé-
rio Nogueira (DEM), na 
sessão de segunda-feira 
(23), em agradecimento 
às emendas parlamenta-
res que ele destinou em 
favor da cidade, princi-
palmente na área da saúde 
ao longo deste ano. 

Os vereadores Luiz 
Carlos Chiaparine, pre-
sidente do partido do 
prefeito, e Leandro Pinto, 
que é do mesmo partido 
do deputado, apresen-
taram uma moção de 
congratulações, que foi 

Base aliada homenageia deputado 
por emendas destinadas a Indiatuba

assinada por todos os le-
gisladores da base aliada 
e aprovada pelo plenário, 
a qual foi entregue em 
mãos ao deputado.

Gaspar publicou em 
sua rede social um agra-
decimento também, di-
zendo que Indaiatuba 
ganhou um novo hospital 
na pandemia graças ao 
deputado. No total, Rogé-
rio Nogueira destinou R$ 
10,2 milhões para equipar 
o novo prédio do Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo, sendo que R$ 6,2 
milhões já vieram.

Com os R$ 6,2 mi-
lhões foram montados 60 
leitos Covid-19, além de 

equipar 13 novos leitos 
de UTI adulto e 5 de UTI 
Neonatal, equipamento 
para cateterismo, raio-x 
portátil, equipamentos de 
centro cirúrgico e nova 
lavanderia e com os R$ 
4 milhões, que virão em 
outubro, será montada 
uma usina de oxigênio.

Chiaparine e Leandro 
Pinto destacaram outras 
medidas, como os recur-
sos para infraestrutura 
(obras viárias), educação 
(reformas de escolas), 
habitação (novos proje-
tos), assistência social 
(verbas para entidades) 
e segurança (equipamen-
tos, viaturas e pessoal).

FOTO: CÂMARA VEREADORES INDAIATUBA

Deputado recebeu homenagem no plenário durante sessão

Vereadores prestigiam inauguração 
de posto da GM no Campo Bonito

dade e viatura disponível 
24 horas. A partir de agora, 
moradores do bairro que 
acionarem o 153 serão 
atendidos maior agilidade.

Para o presidente da 
Câmara, que foi secretário 
de Habitação do municí-
pio, a trajetória do Campo 
Bonito, que hoje é um 
dos maiores bairros de 
Indaiatuba, com aproxima-
damente 15 mil habitantes, 
exigia uma providência 
como essa para melhorar 
a segurança.

Desde a entrega do pro-
jeto habitacional em 2016, 
muitos investimentos fo-
ram viabilizados para o 

local, segundo o presiden-
te, e alguns estão prestes 
a ser entregues, como o 
complexo esportivo que 
funcionará ao lado do pos-
to avançado.

O prefeito Nilson Gas-
par destacou a presença 
dos aliados e agradeceu o 
empenho do Legislativo 
nas conquistas da cidade. 
“Se a Câmara não fosse 
parceira, nada aconteceria 
em Indaiatuba”, observou 
o chefe do Executivo, que 
mencionou que o comple-
xo esportivo e parte do 
Parque do Buru também 
serão entregues em breve 
para o uso da população.
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com uma linha de en-
capsulados que inclui 
compostos vitamínicos 
e produtos específicos”, 
comenta Fabiano. 

Ele conta que no iní-
cio da Pandemia, em 
março do ano passado, 
eles precisaram passar 
um mês com as portas 
fechadas. Foi uma situ-
ação que durou pouco 
tempo, pois logo a loja 
de produtos alimentícios 
foi incluída na categoria 
de serviços essenciais. 

“Nós não estávamos 
acostumados a fazer 
venda online, por What-
sapp e outros meios, 
além das entregas. Mas 
a situação emergencial 
de Saúde nos obrigou a 
mudar a forma de traba-
lho, e hoje compreendo 
que investir no digital 
pode ser uma boa estra-
tégia”, conta ele. Atu-
almente trabalham com 

A loja trabalha com diversos tipos de alimentos, entre eles, chás e fitoterápicos, cas-
tanhas e frutas secas, cereais, grãos e sementes

ARMAZEM NATURAL

Armazém Natural traz para Indaiatuba 
o conceito de alimentação saudável
Nesse mês de agosto, a loja completa quatro anos de funcionamento em Indaiatuba

O Armazém Na-
tural surgiu há 
quatro anos em 

Indaiatuba. O empresá-
rio responsável, Fabiano 
Ferreira, depois de uma 
longa carreira na área de 
tecnologia da informa-
ção, decidiu mudar de 
ramo. Para ele, a grande 
missão da loja é mostrar 
que os alimentos natu-
rais são grandes aliados 
da Saúde, no sentido 
mais amplo da palavra. 

A loja trabalha com 
diversos tipos de ali-
mentos, entre eles, chás 
e fitoterápicos, casta-
nhas e frutas secas, ce-
reais, grãos e sementes, 
bebidas e sucos, além 
de açúcar, adoçantes, 
mel, óleo de coco, die-
téticos e muitos outros. 
“Trabalhamos também 

entregas, seguindo todos 
os protocolos sanitários, 
como uso de máscaras, 
higienização dos produ-
tos e dos funcionários. 

Fabiano acredita que 
o momento de crise não 
comprometeu as vendas 

de alimentos de uma 
forma geral, já que a 
loja continuou com o 
mesmo movimento em-
bora não houve cres-
cimento considerável 
neste período que ainda 
estamos vivenciando. 

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

“Acreditamos que em 
breve, assim que a popu-
lação toda for vacinada, 
poderemos ter um cres-
cimento”, afirma, com 
esperança. 

Para Fabiano, o mais 
importante é construir 

uma relação de con-
fiança e amizade com 
os clientes, para além 
do vínculo comercial. 
“No final das contas, 
estamos lidando com a 
saúde e boa alimentação 
das pessoas, então faço 
questão de tratá-los com 
muito respeito e carinho 
em todas as situações”, 
defende. 

Se você gostou da 
proposta e dos produtos 
do Armazém Natural, 
pode procurá-los na Rua 
Treze de Maio, 1266, no 
bairro Cidade Nova 1. 
O Whatsapp Comercial 
é o (19) 99876-6822. 
Para ficar por dentro 
das novidades e ter mais 
informações, acesse as 
redes sociais: a página 
“Armazém Natural In-
daiatuba” no Facebook, 
e o perfil do Instagram 
@armazemnaturalin-
daiatuba. 



pia, Fonoaudiologia, 
Psicopedagogia, Te-
rapia Ocupacional e 
vice-versa.  São vários 
profissionais colabo-
rando entre si”, expli-
ca Guilherme Guedes, 
coordenador de uma 
clínica de reabilitação 
infantil.

No caso das crian-
ças diagnosticadas com 
TEA (transtorno do es-
pectro autista), elas cos-
tumam apresentar “um 
atraso global no desen-
volvimento”: em outras 
palavras, significa que 
elas têm dificuldades 
múltiplas, que podem 
ser motoras, cognitivas, 
sociais, de linguagem, 
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Entenda a importância do tratamento 
transdisciplinar para crianças com autismo
Para o psicólogo Guilherme Guedes, é a melhor forma de estimular o desenvolvimento global

O t r a t a m e n t o 
transdiscipli-
nar, explicado 

de forma mais simples, 
é uma forma terapêutica 
em que várias áreas da 
Saúde dialogam e têm 
objetivos em comum na 
hora de atender a crian-
ça. Não é apenas contar 
com várias práticas de 
terapia, mas mais do 
que isso, a integração 
entre elas.

“Uma área invade 
a outra no bom senti-
do: o psicólogo pode 
contribuir com a Mu-
sicoterapia, Fisiotera-

de interação com outras 
pessoas. Por conta de a 
criança já precisar do 
auxílio dessas várias 
terapias, é mais interes-
sante e eficiente ainda 
quando todas as áreas 
contribuem umas com 
as outras. 

“O tratamento trans-
disciplinar é o que mais 
apresenta evidências 
científicas de sucesso. 
Nós, os profissionais 
da reabilitação, nos 
unimos com o mesmo 
objetivo de correr atrás 
dos prejuízos que o 
diagnóstico causa, e as-
sim é possível aumentar 
bastante os ganhos da 
criança”, explica o es-

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

pecialista.
Ele também salienta 

que é importante res-
peitar os limites de cada 
caso, para que a criança 
não se sinta cobrada ex-
cessivamente ou de for-
ma agressiva. Assim, o 
tratamento transdisci-
plinar é até hoje o que 
existe de mais novo, 
eficiente, e comprovado 
cientificamente para a 
reabilitação.

Além disso, Gui-
lherme também explica 
que é importante que a 
equipe transdisciplinar 
tenha um líder, para 
fazer a supervisão. Um 
profissional com mais 
experiência, que possa 

organizar os planos te-
rapêuticos, que são per-
sonalizados para cada 
criança. “O supervisor 
ajuda na integração en-
tre as áreas, mas princi-
palmente para garantir 
que tudo seja feito com 
ética e respeito”, re-
força.

Quando esse traba-
lho é feito de forma 
intensiva, com várias 
horas de tratamento na 
semana, ela consegue 
se aproximar cada vez 
mais do que é consi-
derado saudável: “den-
tro das condições dela, 
queremos sempre que 
consiga desenvolver a 
linguagem, o raciocí-

nio, as funções motoras, 
a interação com os pa-
res, cada vez com mais 
funcionalidade, para 
que ela consiga ter uma 
vida melhor, em todos 
os aspectos”, afirma o 
psicólogo.

Como conclusão, 
Gui lherme a f i rma: 
“Nesses casos, o trata-
mento transdisciplinar 
é extremamente impor-
tante, se faz necessário, 
e é, comprovadamente, 
o que faz a diferença 
entre uma criança que 
se desenvolve rápido e 
adequadamente, daque-
las que, sem o tratamen-
to, poderão encontrar 
mais barreiras”.

O tratamento transdisciplinar é o que mais apresenta evidências científicas de sucesso

CLÍNICA MATHEUS ALVARES



Pena para agressor é de reclusão de seis meses a dois anos, mais pagamento de multa

Lei torna crime violência psicológica
contra a mulher e amplia a proteção 

REPRODUÇÃO
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ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REFORÇO
Base Avançada da Guarda Civil é inaugurada no Jd. Campo Bonito

A legislação alcança ainda todos os atos dos agressores que interferirem no comportamento da mulher, 
nas suas crenças e nas suas decisões

O presidente Jair Bol-
sonaro (sem parti-
do) sancionou, sem 

vetos, o projeto que tornou 
crime a violência psicológica 
contra a mulher. A decisão 
vem ao encontro da luta 
das entidades de defesa, 
que consideram esse tipo de 
agressão tão grave quanto a 
agressão física.

A secretária de Cultura 
da Prefeitura de Indaiatuba, 
Tânia Castanho, idealizadora 
do programa “Caminho das 
Rosas”, que consiste em uma 
rede de atenção a mulheres 
em situação de risco ou de 
violência consumada, gos-
tou da iniciativa do governo 
federal.

Na opinião da secretária, 
é preciso mapear as ocor-
rências para desenvolver 

Foi inaugurada no sá-
bado (21) a Base Avança-
da da Guarda Civil no Jd. 
Campo Bonito. O local 
conta com um guarda 24 
horas para atender a po-
pulação presencialmente, 
além de uma viatura para 
patrulhamento da região 
para prevenção a furto, 
roubo e tráfico de drogas.

Na cerimônia de en-
trega do espaço também 
foi apresentado o novo 
diretor da Guarda Civil 
de Indaiatuba, o guarda 

políticas de prevenção e de 
conscientização que retirem 
os agressores de ação e que 
possam dar uma condição de 
vida melhor para essas mu-
lheres que ainda são vítimas 
da violência doméstica.

Pena de reclusão
A nova lei prevê pena 

de reclusão de seis meses a 
dois anos, mais pagamento 
de multa para quem causar 
dano emocional à mulher. 
Sobretudo se o dano pre-

judicar e perturbar o seu 
pleno desenvolvimento ou 
se ele visar a degradação 
ou o controle das ações da 
mulher.

A legislação alcança 
ainda todos os atos dos 

Classe Dist inta  Edson 
Donisete Massaioli, e os 
15 aspirantes da 17ª turma.

O novo  d i r e to r  da 
Guarda Civil agradeceu 
o prefeito e o secretário. 
“Primeiramente agradeço 
e me sinto honrado com a 
indicação do prefeito Gas-
par e do secretário Lima. 
Trabalharei em equipe 
com a Guarda Civil para 
atender as demandas da 
população” ,  f ina l izou 
Massaioli.

O prefeito Nilson Gas-

agressores que interferi-
rem no comportamento da 
mulher, nas suas crenças e 
nas suas decisões, sejam 
eles cometidos por meio de 
ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, 
isolamento, chantagem ou 
ridicularização.

Outro item da lei é que 
a tipificação do crime en-
volve também os casos em 
que o agressor impede o 
direito de ir e vir da mulher 
e se ele utiliza outro meio 
que causa prejuízo à saúde 
psicológica e a autodeter-
minação feminina, seja ela 
em que situação vier a ser 
constatada.

Ampliação da pro-
teção

O titular da Delega-
cia de Defesa da Mulher, 
Adriano Carpino Prado, 
que está no cargo desde 
março deste ano, vê com 

bons olhos a nova lei. Na 
opinião dele, haverá uma 
ampliação da proteção da 
mulher, o que é necessário 
também para atuar como 
intimidador do agressor.

Para a advogada Ana 
Maria Colombo, especia-
lista em direito penal e 
sócia do escritório Silveiro 
Advogados, de São Paulo, 
a atenção dada ao tema 
pelo Estado é elogiável, 
mas é preciso não se des-
cuidar da necessidade da 
criação e manutenção de 
políticas públicas.

Esse é o trabalho que 
vem sendo desenvolvido 
pelo programa “Caminho 
das Rosas” da Prefeitura. 
Operacionalizado pelas 
secretarias de Saúde, Fa-
mília e Bem Estar Social 
e Segurança, o programa 
acompanha cada caso de 
violência registrado na 
cidade. 

par parabenizou a Guarda 
Civil de Indaiatuba pelo 
trabalho e dedicação em 
prol do município. “Trazer 
a base da Guarda Civil 
para o campo Bonito vai 
ajudar muito na segurança 
preventiva do bairro, que a 
cada dia está mais comple-
to. Indaiatuba segue sendo 
referência em segurança e 
com a Guarda Civil cada 
vez mais fortalecida”, 
declarou.

O deputado estadual, 
Rogério Nogueira (DEM), 

ressaltou o reconhecimento 
da segurança pública de In-
daiatuba. “Quando vou pe-
dir reforço para segurança 
no estado, escuto que não 
precisa, que a Guarda Civil 
de Indaiatuba é competente 
e muito bem preparada, 
tem carros e armas novas. 
Considero isso um elogio, 
porque nossa guarda faz 
a diferença. Agora com o 
reforço da Base no Campo 
Bonito vamos melhorar 
ainda mais nossos índices 
de segurança”, elogiou 

Nogueira.
O secretário de Se-

gurança Pública, Sandro 
Bezerra Lima, agradeceu o 
prefeito Nilson Gaspar por 
sempre investir e confiar 
no trabalho desempenha-
do pelo guardas. “Estou 
muito feliz por poder es-
tar à frente de uma pasta 
em que o prefeito sempre 
atende nossas solicitações 
e com guardas motivados 
a promover um ambiente 
cada vez mais seguro para 
toda população”, assegu-

rou Lima.
O delegado Drº Danilo 

Amancio Leme ressalvou 
a importância da integra-
ção das forças policiais 
para a população. “Com 
certeza hoje é um dia 
importantíssimo para a 
população do Campo Bo-
nito. Com este posto da 
Guarda Civil aqui no bair-
ro e a integração do traba-
lho com a Polícia Civil os 
índices de criminalidade 
da região vão cair muito”, 
concluiu Leme.
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Nadador PCD do Praia Clube de Uberlândia/MG, Gabriel Bandeira venceu a prova nos 100m borboleta 

Indaiatubano conquista primeiro ouro 
do Brasil na Paralimpíada de Tóquio 
J E A N  M A R T I N S
esportes@maisexpressao.com.br

Nascido em Indaia-
tuba e atleta do 
Praia Clube de 

Uberlândia/MG, o nada-
dor PCD Gabriel Bandei-
ra, de 21 anos, conquistou 
a primeira medalha de 
ouro do Brasil na Paralim-
píada de Tóquio, no Japão. 
A conquista veio nesta 
quarta-feira (25), quando o 
atleta venceu na categoria 
100 metros borboleta. 

Com o tempo de 54s76, 
o indaiatubano conquistou 
novo recorde paralímpico 
na categoria S14, que reú-
ne atletas com deficiência 
intelectual. 

Bandeira deixou na se-
gunda posição o britânico 
Reece Dunn (55s12), que é 
o atual recordista mundial, 
e na terceira o australiano 
Benjamin Hance (56s90).

A vitória colocou Ban-
deira como uma das gran-

des promessas da natação 
paralímpica brasileira, já 
que o nadador iniciou na 
modalidade apenas no 
ano passado. E, antes de 
vencer a maior competição 
esportiva do mundo, fez 
sua estreia num campeo-
nato internacional somente 
este ano. 

“Minha vida na natação 
paralímpica só está come-
çando. Queria agradecer 
bastante o apoio da família 
e da minha avó. Isso é só o 
começo”, garante. 

De Indaiatuba, a avó 
Carmen Miranda se emo-
cionou com a conquista 
do neto. “Não tem como 
explicar. É um filme da 
vida que passa na cabeça 
da gente. Tantas coisas 
que foram acontecen-
do ao longo da estrada, 
muitas dificuldades. A 
gente não sabia que ele 
tinha déficit intelectual 
até os 19 anos, quando 
fizemos os testes. Eu o 

ARQUIVO PESSOAL

criei em um determina-
do momento da vida e 
optei por me aposentar 
do trabalho para poder 
acompanhá-lo”, disse 
ela em entrevista ao G1 
Campinas. 

De Indaiatuba 
para o mundo 
Gabriel Bandeira ini-

ciou na natação em 2020, 
na equipe PCD da Asso-
ciação Desportiva Indaia-
tuba (ADI). Entretanto, 

Com ascensão meteórica, Gabriel Bandeira iniciou na modalidade em 
2020 e já se tornou campeão paralímpico 

com o fim da equipe lo-
cal, o nadador foi con-
tratado pelo Praia Clube 
de Uberlândia/MG, onde 
atualmente mora e realiza 
seus treinos. 

Além de Bandeira, 

outros seis ex-nadadores 
PCD da ADI também 
estão em Tóquio. São 
eles: Cecília Araújo, Fe-
lipe Caltran, Lucilene 
Sousa, Esthefany Rodri-
gues, Matheus Rheine 
e Patrícia Santos, que 
também nesta quarta-fei-
ra foi bronze em Tóquio 
no revezamento 4x50m 
livre. Todos estão sendo 
acompanhados pelo téc-
nico Antonio Luiz Duarte 
Candido, o Maceió, que 
também fazia parte da 
equipe local de natação 
PCD.  

Na noite desta quin-
ta-feira (26) até a ma-
drugada de hoje (27), 
Gabriel (200m livre S14), 
Cecília (100m costas S8), 
Matheus (50m livre S11) 
e Esthefany (50m livre 
S11) voltariam a competir 
em Tóquio. Entretan-
to, até o fechamento da 
matéria, as provas não 
haviam acontecido.  
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A importância do advogado para empresa
A primeira razão para contratar um advogado empresarial é quando precisar revisar o quadro societário

Contratar um 
advogado para 
a empresa é 

uma daquelas deci-
sões que, infelizmente, 
poucos empreendedo-
res enxergam a im-
portância. Talvez uma 
das razões para isso é 
o fato de que estamos 
acostumados a ver nos 
filmes apenas grandes 
empresas e corpora-
ções com advogados 
empresariais.

Logo caímos na 
crença de que esse não 
é o tipo de preocu-
pação adequada para 
pequenas empresas, 
e que só vale a pena 
pensar nisso quando 
tiver uma empresa 
grande e já consolida-
da.

Por isso, resolve-
mos selecionar seis 
indicativos de que 
chegou a hora de você 
contratar um advoga-
do para sua empresa. 
Tudo isso o ajudará a 
tomar as decisões cor-
retas e garantir o cres-
cimento do seu negó-
cio. Vamos lá!

1 - Você precisa 
revisar o contrato so-
cietário da empresa

A primeira razão 
para contratar um ad-
vogado empresarial 
para o seu negócio é 
quando precisar escre-
ver, alterar, ou revisar, 
o quadro societário da 
empresa. Mudanças 
assim podem ocorrer 
quando sua empresa 
recebe uma nova inje-
ção de capital, ou até 
mesmo com a parti-
cipação de um novo 
sócio.

Em casos assim, a 

presença de um advo-
gado é ideal para ga-
rantir que as decisões 
corretas sejam toma-
das, além de elaborar 
um documento ade-
quado, que assegure, 
de fato, o que foi con-
cordado por todos.

2 - Você precisa 
assinar contratos de 
produtos e serviços

Outro indicativo 
importante é o mo-
mento de firmar con-
tratos de venda de 
produtos ou de presta-
ção de serviços. Con-
tratos assim são muito 
importantes quando 
as empresas alcançam 
um tamanho conside-
rável e precisam asse-
gurar seus fornecedo-
res e outros serviços 
terceirizados.

Novamente, ter um 
advogado disponível 
para a revisão e ela-
boração adequada dos 
documentos é essen-
cial em todo o proces-
so. Mesmo que você 
não possa ter um ad-
vogado exclusivo para 
sua empresa, tenha ao 
menos o contato de 
uma assessoria para 
situações assim.

O importante é que 
você jamais subestime 
a importância de ler 
com atenção os con-
tatos que assina. Infe-
lizmente, é muito co-
mum que os contratos 
não garantam o que 
foi acordado apenas 
verbalmente.

3 - Contratos tra-
balhistas

Se estamos falando 

de contratos, também 
é importante lembrar 
a importância dos 
contratos trabalhistas. 
Seja quando você con-
trata, demite, ou reali-
za qualquer contratual 
com seus colaborado-
res, lembre-se sempre 
de ter um profissional 
da área para orientar a 
elaboração desses do-
cumentos.

Essa é a melhor de-
cisão não apenas para 
você, mas também 
para o seu próprio 
colaborador, que terá 
a segurança de saber 
exatamente o que está 
se comprometendo 
naquele acordo.

4 - Captação de re-
cursos e recebimento 
de investimentos

Se sua empresa 

entra em processo de 
expansão, precisa de 
adequar a uma nova 
área, e para isso deve 
receber injeção de al-
gum tipo de investi-
mento, a contratação 
de um advogado é ne-
cessária para garantir 
os acordos, determi-
nar o uso do capital, 
além de outros assun-
tos.

5 - Revisão de as-
suntos fiscais e tribu-
tários

Mais um indicativo 
importante da neces-
sidade de contratar 
um advogado é a revi-
são da situação fiscal e 
tributária da empresa. 
Aqui há vários proces-
sos em que a presença 
de um advogado pode 
ser importante, des-

de a verificação dos 
tributos pagos pela 
empresa, até a inter-
venção em processos 
jurídicos importante 
para a empresa.

Para essa necessi-
dade, há advogados 
especializados so-
mente em tributação 
que podem desem-
penhar um papel im-
portante nas necessi-
dades da empresa.

6 - Expansão para 
franquias e outros 
modelos de negócio

O próprio cres-
cimento e expansão 
do negócio é outro 
indicativo de que 
você deve contratar 
um advogado. Talvez 
você queira expandir 
seu negócio para a 
criação de franquias, 
ou até mesmo quei-
ra mudar a estrutura 
para um novo modelo 
de negócio.

Em casos assim, 
a consultoria de um 
advogado também é 
fundamental na ela-
boração de uma es-
trutura contratual 
benéfica para todos os 
lados.

Autor
Percival Nogueira 

de Matos, Contador 
e Advogado, espe-
cialista em Direito 
Tributário, Holding 
e Planejamento So-
cietário, Pós-Gradu-
ado em Direito do 
Trabalho e Processu-
al do Trabalho, sócio 
do escritório Percival 
Nogueira Sociedade 
Individual de Advo-
cacia e do escritório 
contábil Harmonia 
Contabilidade.

Mais um indicativo importante da necessidade de contratar um advogado é a revisão da situação fiscal e tributária da empresa
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A linda princesa Maria Gabriela Bernardes Sandrim 
completou 3 aninhos no dia 22 de agosto, seus pais 
André e Estefania, seu vovô Aldo e a tia Sônia e nós 
do Mais Expressão desejamos parabéns e muitas 
felicidades, que Deus abençoe sempre!!

Sr. Jose Orlando Luciano e Dona Ayco almoçando no Restaurante De La 
Marie, que fica na Rua Sorocaba, 184, Jd. America, Indaiatuba!

Nascido em Indaiatuba, o nadador Gabriel Bandeira ganhou a medalha de ouro em 
Tóquio, conquistou o recorde olímpico dos 100m borboleta competindo pelo Praia 
Clube de Uberlândia. Parabéns Gabriel, são os votos dos seus familiares, do Mais 
Expressão e de todo Brasil!! *credito da foto Miriam Jeske/CPB.

O Sr. Orlando Manoel da Empresa Placas e Fotos 
para Túmulos e Inaugurações esta a mais de 30 anos 
no mercado em Indaiatuba, e é um dos mais antigos 
clientes do Mais Expressão, temos um carinho muito 
grande por ele e sua esposa Dona Nair, obrigada por 
acreditarem em nosso trabalho. Na foto Sr.Orlando 
com sua neta querida Dra. Alexsandra Manoel Garcia!!

Essa semana quem recebeu um carinho do Mais 
Expressão, um delicioso Bolo da Madre,  foi a nos-
sa cliente a Terapeuta Capilar Angélica Mariano!!

No dia 24 de agosto a Junta Militar fez uma doação à Associação Beneficente ABID de produtos para higiene 
que foram doados pelos jovens que foram dispensados do Serviço Militar Inicial esse ano foram 2100 alistados, 
desses, 1600 foram dispensados e 500 seguem para próxima fase. Parabéns a Junta Militar pela iniciativa. Na 
foto o Sargento Garba Cardoso e a Flavia Avanci Dirigentes da Junta Militar, Roberto Vice Presidente da ABID,  
Adilson Colaborador da ABID!
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Clínica Bicho AmigoAdelaide 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!

A By Faby Modas está arrasando com lindas cores vivas 
e quentes da nova Coleção Primavera/Verão. A loja está 
recheada de vestidos, conjuntos, blusas, calças, shorts e 
blusinhas que você vai amar. Vale lembrar que tem em 
todos os tamanhos inclusive Plus Size. Vá rápido conferir

O lindo Rambo com João, Eloi e Maura em consulta 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, (19) 3875-2715

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, em Holambra. 
A Mr. Roof, estruturas para telhados em aço 
galvanizado, trabalha com orientação na execução 
da montagem ou entrega seu telhado pronto. 
Telhados embutido para uso de telhas galvanizadas, 
fibrocimento e também telhados com telhas cerâmicas. 
Mr Roof - inovação em telhados. Faça seu orçamento 
sem compromisso estamos atendendo on line e via 
WhatsApp F. (19) 98355- 8383, comercial@ mrroof.
com.br. A MR. Roof está em novo endereço na Rua: 
Edesio Capovila, 159 – Jardim Esplanada

Maria Fernanda, Eduarda, Ana Luiza do 9° ano do 
Ensino Fundamental no intervalo de aula na Unidade 
II do Colégio Meta 

Judá, Enzo, Arthur do 7° ano do Ensino Fundamental 
no intervalo de aula na Unidade II do Colégio Meta

Ana Clara, Luiza Ronci, Maria Eduarda do 6° ano do 
Ensino Fundamental no intervalo de aula na Unidade 
II do Colégio Meta

Colégio Meta

Jaqueline e Ney, proprietários do Taiyo Sushi, 
inaugurado no último dia 21.Para os fanáticos dessa 
gastronômia, vale a pena conferir na Av. Conceição, 
250-Celular (19) 99859-9711.Parabéns aos proprietários 
e sucesso!

Luis Fernando e sua esposa Graziela, proprietários 
da FarmaLupa, recebendo um delicioso bolo do 
Jornal Mais Expressão que deseja ao nosso cliente 
Luiz Fernando, parabéns e muitas felicidades 
pelo seu aniversário amanhã dia 28. Que Deus o 
abençoe sempre!

Mr. Roof
By Faby Modas



Graduada em Química, mas escolheu a Música como profissão por amor

Cantora e compositora, 
Graciela Soares relembra 
seu caminho na Música 

Graciela Soares 
tem 40 anos, 
dois filhos, e tra-

balha hoje em dia exclu-
sivamente com Música: 
faz shows, tem várias 
composições próprias e 
ensina canto para todas as 
idades, inclusive crianças 
pequenas. 

Ela conta que, por 
volta dos 18 anos, em 
época de vestibular, mes-
mo amando a Música, 
entrou na graduação em 
Química na UFscar, em 
São Carlos. 

“Cursei  Química, 
mas o tempo todo estava 
participando de bandas, 
cantando aos finais de 
semana, e às vezes, fica-
va triste, pois sentia que 
o meu lugar não era no 
laboratório”, conta. Ela 
relembra inclusive que 
em algumas ocasiões de 
provas, ao mesmo tempo 
escrevia canções, com 
letras e melodias que lhe 
vinham à mente. 

“Por volta de 2012, a 
Música foi me tomando 
de uma tal maneira, que 
não conseguia fugir. Foi 
na época em que estava 
esperando meu segundo 
filho. Decidi vir para 
Campinas, fiz o vestibu-
lar grávida, e ingressei 
na Faculdade de Música 
da Unicamp”, relembra, 
com alegria. 

Ela já trabalhou com 
diferentes estilos: Desde 
a banda campineira “Os 

Quase Baianos”, que fa-
zia tributo aos Novos 
Baianos, além de axé 
com grupos de amigas 
no Carnaval, bandas de 
forró, e todo tipo de mú-
sica brasileira. Também 
já cantou Jazz clássico in-
ternacional, como Billie 
Holiday, compositora 
estadunidense.

 “Trago um pouco 
de tudo na minha baga-
gem, mas principalmente 
o Afrobeat, Reggae e 
outros ritmos de matriz 

africana são muito impor-
tantes para mim”, ressal-
ta. Sobre artistas que lhe 
inspiram, ela não hesita 
em lembrar de Gilberto 
Gil, e ainda de Luiz Gon-
zaga, o pai do baião, tão 
importante para a cultura 
nordestina. 

Em uma de suas com-
posições autorais, chama-
da “Despejo”, em home-
nagem à autora Carolina 
Maria de Jesus, que so-
freu muito com racismo e 
extrema pobreza, Gracie-

BARBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

 NINA PIRES 

la canta: “Levo o meu dia, 
pego tudo o que precisar/ 
Toco o meu passo, firme 
no meu caminhar/ Peito 
aberto, abro, escondo, 
mostro o que eu posso 
ser/ Tenho na minha pele, 
sonhos a percorrer”. 

Se você gostou da 
história da Graciela, e 
até pensa em experimen-
tar uma aula de canto, 
o número para contato 
é o (19) 98166-1264. O 
Instagram é o @graciela.
soarescantora.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

A Cantora e compositora Graciela Soares já atuou em bandas de vários estilos e tem Gil-
berto Gil e Luiz Gonzaga como grandes referências

PEDRO COELHO 2: O FUGITIVO
Lançamento - Aventura / Comédia - Classificação livre - 94 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Quarta (1º): 15h40 [TC] / 18h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (26) a Quarta (1º): 14h50 / 17h00 / 19h00
...............................................................................................................................
A LENDA DE CANDYMAN
Lançamento - Suspense / Terror - Classificação 16 anos - 91 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping*
Quinta (26) a Segunda (30) e na Quarta (1º): 19h50
*excepcionalmente na terça, dia 31, não haverá exibição da versão legendada
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (26) a Segunda (30) e na Quarta (1º): 18h10 / 21h40 [VIP] 
Terça “Top” (31): 18h10 / 19h50 / 21h40 [VIP]
...............................................................................................................................
INFILTRADO
Lançamento - Ação - Classificação 16 anos - 119 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Quarta (1º): 21h05 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Quarta (1º): 16h10 / 18h55
...............................................................................................................................
PIEDADE
Reprise da Sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama / Romance - Classificação 
18 anos - 99 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Sábado (28): 18h00 [TC]
*Para a sessão “Cineclube Indaiatuba”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
...............................................................................................................................
PEDRO E INÊS, O AMOR NÃO DESCANSA
Sessão “Cult” * - Drama / Romance - Classificação 16 anos - 120 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (31): 19h30 [TC]
*Para a sessão “Cult”, ingresso único R$ 12,00 por espectador
...............................................................................................................................
FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE
2ª semana - Ação / Comédia - Classificação 12 anos - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Quarta (1º): 20h40 [TC]
*Na terça, dia 31, exibição em sala convencional
Polo Shopping Quinta (26) a Quarta (1º): 15h30 [VIP] / 19h20
...............................................................................................................................
CAMINHOS DA MEMÓRIA
2ª semana - Thriller / Romance - Classificação 14 anos - 116 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá - atenção aos últimos dois dias de exibição deste filme
Somente Sexta (27) e Domingo (29): 18h00 [TC]
...............................................................................................................................
O HOMEM NAS TREVAS 2
3ª semana - Suspense - Classificação 16 anos - 98 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Sábado (28), Segunda (30), Terça (31) e Quarta (1º): 21h35
*excepcionalmente no domingo, dia 29, não haverá exibição deste filme
...............................................................................................................................
O PODEROSO CHEFINHO 2 - NEGÓCIOS DA FAMÍLIA
3ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação livre - 107 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26), Sexta (27), Segunda (30), Terça (31) e Quarta (1º): 17h30
Sábado (28) e Domingo (29): 15h00 / 17h30
Polo Shopping
Quinta (26), Sexta (27), Segunda (30), Terça (31) e Quarta (1º): 16h00
Sábado (28) e Domingo (29): 14h25 / 16h00
...............................................................................................................................
O ESQUADRÃO SUICIDA
4ª semana - Ação / Aventura - Classificação 16 anos - 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá *
Quinta (26) a Segunda (30) e na Quarta (1º): 20h00
*excepcionalmente na terça, dia 31, não haverá exibição deste filme no Jaraguá
DUBLADO
Polo Shopping * Quinta (26), Sexta (27), Segunda (30), Terça (31) e Quarta (1º): 
18h40 [VIP] / 21h20 Sábado (28) e Domingo (29): 16h30 / 18h40 [VIP] / 21h20
...............................................................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO
7ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá *
Somente Sábado (28) e Domingo (29): 15h20 [TC]
...............................................................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
10ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 145 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (26) a Quarta (1º): 20h40
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CASAS

CA00486-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+1vagas .............  
........................................................................... R$ 340.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags .............................  
........................................................................... R$ 350.000,00
CA00488-JD. AMÉRICA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ..............  
........................................................................... R$ 470.000,00
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
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas...................  
........................................................................... R$ 500.000,00
CA00482-JD. EUROPA-03 suíte+dep+2vagas ..............................  
........................................................................... R$ 600.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00480-PARK REAL-3 dorms c/ suíte e closet+dep+2 vagas .....  
........................................................................... R$ 640.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dormsc/ suíte +dep+2 vags ..................  
........................................................................... R$ 640.000,00
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
CA00465-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas ........................  
........................................................................ R$ 1.650.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas ...................  
........................................................................ R$ 1.150.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagas .............  
........................................................................ R$ 1.390.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ......  
....................................................................... R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AAP00203-JD.COLIBRIS-2 dorms+dep+1vaga ...... R$ 200.000,00
AP00205-VILLAGE AZELIA- 2 dorms+dep+1 vaga .......................  
........................................................................... R$ 215.000,00 
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ............ R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03 dorms+dep+2 vagas ............. R$ 493.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas ..............  
........................................................................... R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas ...................  
........................................................................... R$ 325.000,00
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas ....................  
........................................................................... R$ 350.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +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$ 500.000,00

TERRENOS

TE00325- NOVA VENEZA-150M ............................R$ 190.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M ........................R$ 212.000,00

TE00327-JD.PATELLI- 404M .................................. R$ 280.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M ................................ R$ 455.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS ....... R$ 350.000,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS ............. R$ 280.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS ...... R$ 250.000,00
TE00332- VILA BUEGUESE-450MTS ...................... R$ 475.000,00
TE00333-EVIDÊNCIAS-308MTS ............................. R$ 265.000,00
TE00331- GRAN RESERV- 309MTS ........................ R$ 325.000,00
TE00337-MOSTEIRO DE ITAICI 2.500 MTS ............. R$ 600.000,00
TE00339-JD. DOS COLIBRIS 385MTS ..................... R$ 589.000,00
TE00338-BURU 22.000MTS ............................... R$ 5.500.000,00
TE00336-EUROPARK 20.000MTS ..................... R$ 10.000.000,00

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
CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00015-AMSTALDEN- 3 suítes 1 com closet+dep+4vagas ........  
.......................................................................R$ 6.200,00+iptu
CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas .....................  
............................................................R$   7.500,00+cond+iptu
CA00444-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
AP00204-SKY TOWERS- 2 suítes+dep+2 vagas ...........................  
.............................................................. R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas ............  
.................................................................R$ 3.900,00 (incluso)
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagas ...........................  
............................................................. R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado ..........  
.............................................................. R$ 5.000,00    (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M .................R$ 2.200,00+iptu
T00134-CIDADE NOVA 40M ............................R$ 2.000,00+iptu 

SALÃO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS .... R$ 2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS .........................R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS .....................R$ 650,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  ................................R$ 5.000,00+iptu
SL00014-JD. DOS COLIBRIS 280MTS ................R$ 4.200,00+iptu
SL00044-JD. DOS COLIBRIS 130MTS ................R$ 3.000,00+iptu
SL00045-CENTRO-265MTS ..............................R$ 6.000,00+iptu

GALPÕES

GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m .........R$ 13.000,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL -  Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar.. OBS: 
No terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 -  JD. GRANDESP -  ITANHAEM -  R$ 370 MIL -  2 dorm., sala, coz. ampla, 3 wcs, 
varanda ampla c/ churr. e gar..
CA109 – MONTE VERDE – R$360 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão 
eletrônico.
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 
wcs, coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. para 2 carros e 
edícula. Possui quintal, churr. e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 
varanda, 1 wc e gar. para 1 carro.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL -  2 dorm., sala, coz. e wc. Possui 1 dorm. nos fundos, sala, 
copa, coz. e wc. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar.. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas. 
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$330 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro 
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta 
na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro. 
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA341-  JD. PRIMAVERA -  R$ 450 MIL -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário 
embutido debaixo da escada. Aceita permuta c/ chácara.   
CA405 -  JD. PRIMAVERA -  R$ 650 MIL -  Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita 
Permuta c/ Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar 
e jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. 
Aceita permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$390 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. 
e gar. coberta para 2 carros. Aceita permuta c/ casa em condomínio ou apto. 
CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL -  3 dorm., 2 wcs, sala de estar dois ambientes, sala de 
jantar c/ área de luz, copa c/ armário, coz. planejada, lav., dispensa c/ prateleiras, gar. para 3 
carros sendo 2 cobertas, edícula c/ 1 dorm., coz., wc e oficina. Possui área gourmet c/ churr. 
e quintal c/ pé de jabuticaba.  
CA303 – JD. EUROPA – R$740 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, hidro 
e varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala 
de jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada 
com banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão 
elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA305 – SÃO JOSÉ – ELIAS FAUSTO – R$480 MIL - 3 dormitórios todos com armários, 
banheiro, sala ampla, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, garagem coberta 
para 2 carros. Possui edícula com banheiro, área gourmet com churrasqueira, piscina, salão 
comercial e portão eletrônico.      

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet), sala de 
estar c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, 
lavabo, lav., área gourmet, piscina, churr., aquec. solar, boiler 400l, gar. coberta para 2 carros 
e descob. p/ 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e 
uma c/ armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha 
e armários embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lav., paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. 
Possui espaço gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido. 

CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 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 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de es-
tar, sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas 
amplas c/ três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., 
dispensa, sacada, dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. 
Possui piscina, churr., jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.390.000,00 - 3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closed, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lav. e gar. para 4 carros sendo 2 cobertas. 
Possui piscina c/ cascata e churr. c/ área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 -  Sobrado c/ 3 dorm. 
sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar 2 ambientes, sala de TV c/ armários, sala de jantar, 
lavabo, varanda, coz., escritório, dispensa, gar. para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dorm. de 
empregada c/ wc c/partilhado. Possui piscina e churr.. Aceita permuta c/ terreno, apto ou casa 
térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza. 
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna. 
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, 
banheiro, sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
 

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.                     
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz., 2 
wcs, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas. 
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA -  PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 
vaga de gar. c/unitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. pla-
nejada, sala de TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta para 2 carros. Edifício possui 
elevador e portão eletrônico.
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de 
jantar, varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão ele-
trônico e elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba. 
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes 
e gar. coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc 
de empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL -  3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 
carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de coz. e 
gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer c/pleta e elevador. 
AP546-  CIDAE NOVA – R$405 MIL -  2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, 
sala de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.  

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m² 
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m² 
TE66 - JD. SANTA CRUZ - SALTO - R$130 MIL - 162 m².
TE02 – JD. BELA VISTA – R$225 MIL – 270,43 m²
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²

CHACARAS E SITIOS

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, 
varanda, coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, 
chalé c/ 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
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 c/odos,2 casas de 4 
cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, 
coz. americana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e 
quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., 
varanda, wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e 
edícula. Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui 
córrego nos fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m². 
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, 
sala de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro 
externo. Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

VILA TODOS OS SANTOS – R$2.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, lavabo, quintal e garagem. 
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada. 
JARDIM DO VALE – R$1.400,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço 
e garagem. 
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social e garagem para 4 carros

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL -  R$700,00 – Kitnet 
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dorm., sala, coz., wc e 1 vaga 
de gar.. 
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.300,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro

SALÕES

JD. PARAISO – R$2.500,00 – Área 240 m², sobre loja c/ escritório, 2 wcs e pia de coz.

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², c/ divisória tipo parede drywall, wc e 1 vaga de gar.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
JD. CALIFORNIA – R$2.000,00 – Área 540 m² 

VENDA
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 28496- Apartamento Jardim do Sol - 2 dorm, sala, coz, ba-
nheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.050,00 + Cond + IPTU 

3 ref site 30871- Casa Vila Brizzola - 1 dorm, sala, cozinha, banhei-
ro e área de serviço - R$ 1.000,00 + IPTU

7 Ref site 31129 - Casa Jardim Tancredo Neves -  2 
dorm, banheiro,sala, coz, lavanderia, quintal e gara-
gem - R$ 380.000,00

8 ref site 30536 - Casa Jardim Alice- 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço, área de churrasqueira e garagem 
R$ 500.000,00

4 ref site 7095 - Apartamento Jardim Pompéia   -  3 dorm, 
coz, área de serviço, sala, wc social e 2 vaga de garagem R$ 
2.100,00 + Cond + IPTU

5 ref site 31139 - Apartamento Jardim Casa Blanca- 2 dorm, 
sala, sacada, coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 
1.700,00 + Cond + IPTU

2 ref site 7474 - Casa Jardim Dom Bosco - 1 dorm , sala , coz 
, banheiro e área de serviço  R$ 900,00 + IPTU

10 ref site 16084 - Terreno Jardim Morumbi- Lote de 732 m² 
- R$ 600.000,00

11 ref site 31005 - Apartamento  Vila Sfeir - 2 dorm, coz, sala, 
banheiro social e garagem - R$ 385.000,00 + Cond +IPTU

12 ref site 30999 - Apartamento Jardim Pau Preto - 2 dorm, 
coz, sala, varanda, churrasqueira, área serviço e 2 vaga de 
garagem - R$ 470.000,00 + Cond

9 ref site 30486 - Terreno Jardim Regina  - Lote de 581 m²  residen-
cial e comercial- R$ 950.000,00

1 ref site 9721- Casa Jardim Tropical-  3 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem  R$ 
2.500,00 + IPTU 
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CA09612 - AT.150m²AC.115m²-EXCELENTE CASA TÉRRE-
A-CONDOMÍNIO. FECHADO PARK REAL- 03 Dormitórios, 
sendo 01 suíte com closet, sala, wc social, cozinha planejada 
com eletrônicos, lavanderia planejada, dispensa, 02 vagas 
de garagem. Acabamento em alto padrão, água quente e fria 
em todas torneiras com aquecedor solar. Preparada para ar 
condicionado. R$ 690.000,00.

CA09615 - CONDOMÍNIO VILLAGGIO DI ITAICI - SOBRADO EM 
CONDOMÍNIO COM ÁREA DE LAZER COMPLETA - sendo 3 
dormitórios (1 suíte com closet , hidromassagem e ar condicionado), 
outros dois dormitórios com ventilador de teto e um com armário 
planejado, hall com armário planejado, WC social, cozinha america-
na planejada, sala para 3 ambientes com ar condicionado quente e 
frio, lavabo, lavanderia planejada, área gourmet com churrasqueira 
e armários planejados e garagem para 2 autos. Condomínio possui 
portaria 24 horas, churrasqueira, campo de futebol profissional, 
piscina adulto e infantil, área verde para caminhada e academia 
ao ar livre. Qualidade de vida é em Indaiatuba. R$ 750.000,00

CA07526 - VILA HOMERO - EXCELENTE LOCALIZAÇAO! 
AT. 90 m². 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, la-
vanderia. Garagem para 01 auto descoberta. R$ 1.700,00 + 
IPTU - obs.: CASAS SOBREPOSTAS (02 EMBAIXO E 02 EM 
CIMA - 01 VAGA DE GARAGEM PARA CADA).

AP05202 -RESERVA VISTA VERDE - AU. 65 m² - 3 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha planejada, lavanderia, WC social e garagem 
para 2 autos cobertas. Condomínio com piscina, quadra poliespor-
tiva, salão de festas, brinquedoteca, bicicletas elétricas para uso 
dos condôminos, spa, sauna e academia. Locação R$1.700,00 + 
COND + IPTU. Estuda proposta.

AP05267 - THE PARK VIEW - Apartamento residencial para 
Locação - Vila Almeida - AU.91 m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala de jantar, sala de estar, lavabo, cozinha planejada, 
02 vagas cobertas. Locação: R$ 3.600,00 + COND + IPTU.

CH01833 TERRAS DE ITAICI - LINDA CHACARA ESTILO  
AT 1.900m² AC 323m² 03 suítes + suíte de empregada, sala 
-2 ambientes, cozinha, lavanderia,  Garagem 02 autos cobertas 
e mais outras descobertas. R$ 1.400.000,00

CA08938 - CASA TÉRREA COMERCIAL - VILA 
MARIA HELENA - AT 269,79m² - AC 178,04m², 
05 salas, 02 banheiros, cozinha e edícula com 01 
quarto, sala e lavanderia. BOM PARA COMÉR-
CIO - PRÓXIMO AO BURGER KING, CLUBE 9 
DE JULHO E CÓI - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO.  
venda 850.000,00. LOCAÇÃO R$ 3.500,00 IN-
CLUSO IPTU.

CA09541 - Amplo sobrado - excelente localização 
- AT 550m² - AC 280m² - 3 dormitórios sendo 01 
suíte - portas balcão com acesso à sacada - Sala 
de jantar- Sala de Tv - Sala social - wc social  
- lavabo - lavanderia ampla - ar condicionado - 
amplo jardim - vaga coberta para 02 automóveis 
- churrasqueira - próximo ao shopping Jaraguá , 
do Centro comercial  e do parque ecológico. Bairro 
seguro e perfeito para quem busca tranquilidade, 
espaço e requinte. R$ 4.500,00 + IPTU.

VENDAS

TE06405 - TERRENO COMERCIAL E INDUS-
TRIAL - JARDIM SANTORINI - AT 500m² - EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO - R$ 800.000,00.

CH01830 - CONDOMÍNIO TERRAS DE ITAICI - 
AT 1000 m² - AC 350 m² - 03 dormitórios sendo 
03 suíte, wc social, cozinha com móveis planeja-
dos e cooktop, lavanderia, sala de estar e jantar, 
área gourmet com churrasqueira, garagem para 
03 autos, portão eletrônico e poço artesiano. 
Condomínio com área de lazer em localização 
privilegiada. VENDA 1.250.000.00.

AP05281 - OPORTUNIDADE NO RESIDEN-
CIAL COCAIS l - AU 52,64 m² - 02 Dormitórios, 
sala, cozinha planejada, WC social, lavanderia 
e garagem coberta para 1 auto. R$ 190.000,00. 
Portaria no período diurno, playground e sa-
lão de festas com churrasqueira.

AP05261 - AU 57m² -APARTAMENTO – SAL-
TO - 02 dormitórios, sala estar e jantar, cozi-
nha, área serviço,  banheiro. Uma vaga de auto. 
Condomínio com área de lazer como piscina, 
churrasqueira, salão de festas, quadra, portaria 
24 horas. R$ 250.000,00

AP05276 - PARQUE BOA ESPERANÇA -  RE-
SIDENCIAL PORTO PRÍNCIPE  -  AU 80 m² 
-  03 dormitórios sendo 01 suíte, sala avaran-
dada,  01 WC social, cozinha, lavanderia, 02 
vagas de garagem - Fino acabamento, rico em 
armários  planejados, aquecedor a gás e com 
ar condicionado. VENDA R$ 405.000,00.

CA09608 - AT.350m² - AC. 85m² - OPORTU-
NIDADE TERRENO COMERCIAL DESMEM-
BRAVEL COM EDICULA EM EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO - CIDADE NOVA - INDAIATUBA 
- terreno plano com testada de 10m com edí-
cula tendo 01 dormitório, Wc social, sala, cozi-
nha. R$ 650.000,00 (IMÓVEL LOCADO PARA 
RESIDENCIAL).

CA09606 - AT.300m²AC.198m²-RESIDENCIAL 
JD.LAGUNA- 03 suítes, escritório, sala 02 am-
bientes, 05 banheiros, cozinha, coifa, lavande-
ria, espaço gourmet, piscina com spa, pé direito 
alto aquecimento pressurizado, persianas au-
tomatizadas, fachada com ripado, 04 vagas de 
garagem. R$ 1.100.000,00.

LOCAÇÃO

SL01117 - JARDIM BARCELONA – AT. 30m² SALA 
COMERCIAL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO - LOCA-
ÇÃO R$ 2.719,50 + IPTU.

GL00463 - CENTRO EMPRESARIAL DE INDAIATU-
BA - AT 848.82m² DOS 3 GALPÓES GEMINADOS 
(em obra) - GEMINADO C: ÁREA CONSTRUÍDA 
199,46m² ÁREA FABRIL 147m²: Pé direito 6,50m, 
Recepção, WC F e M, Refeitório. LOCAÇÃO R$ 
3.800,00 + IPTU.

CA09616 - JARDIM BARCELONA - CASA NOVA 
SENDO A PRIMEIRA LOCAÇÃO OPORTUNIDA-
DE!!! - 2 dormitórios, sala, cozinha com cooktop 
instalado, WC social, lavanderia coberta e garagem 
para 1 auto coberta. Imóvel todo em porcelanato! R$ 
1.500,00 + IPTU.

CA09607 - CENTRO -  Comercial, em rua principal da 
cidade - 01 sala grande - 01 dormitório sem armários 
- 1 dormitório com armário embutido - WC Social  - 
copa grande -  cozinha  - Lavanderia coberta - Rampa 
para portadores de Deficiência -  Quintal Grande 
Garagem 01 auto  R$ 3.000,00 + IPTU.

CA09588 - Casa residencial para Locação - Vila 
Avaí -  Indaiatuba -SP  -. 360 m², AC. 242 m² útil com 
03 dormitórios sendo 01 suíte, com hidromassagem 
(todos com armários), 02 salas ( estar e jantar),  
escritório  com estante, lavabo, cozinha planejada 
com cooktoop, churrasqueira, banheiro de apoio com 
edícula no fundo, 04 vagas. Aquecimento solar com 
água quente na casa toda, inclusive no tanque, cerca 
elétrica e câmeras. R$ 4.200,00 + IPTU.
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CA02421 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
social, 2 vagas cobertas R$ 300.000,00

AP00897 - THE PARK VIEW - 3 dormitórios, 1 suite, 2 
vagas cobertas e privativas, água quente, aquecimen-
to via gás, ar-condicionado, área gourmet, cooktop, 

forno elétrico e depurador de ar, churrasqueira a gás 
na varanda R$ 3.500,00 + COND+IPTU

CA02525 - Jardim dos Colibris - 3 dormitórios, 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, lavanderia, garagem 

R$ 1.850,00 + IPTU

TE00923 - Jardim Bela Vista - Lote Residencial no 
Jardim Bela Vista Indaiatuba SP-  250 m² R$ 215.000,00

CA02537 - Jardim Park Real - 3 DORMITÓRIOS, 1 SUÍTE, 
SALA, PÉ DIREITO ALTO, BANHEIRO SOCIAL, COZI-
NHA AMERICANA PLANEJADA, CHURRASQUEIRA, 

LAVANDERIA, QUINTAL, JARDIM, 2 garagens
 R$ 720.000,00

Sítio em Mombuca SP Área total : 7,5 alqueires, Área 
construída : 250 m²  Casa sede avarandada, cozinha 
com planejados, sala de TV,  WC  planejados, 2 dor-

mitórios, 1 garagem, cercado especial para carneiros, 
estrutura para animais de grande a pequeno porte com 
estrutura de esgoto e água, galinheiro, mangueira com 

capacidade de até 90 cabeça, galpão, salão de festa, 
churrasqueira, fogão a lenha, 2 banheiros, cozinha, 

lavanderia, Valor R$1.700.000,00

CH00309 -  Vale das Laranjeiras - 4 suítes, sala de estar, de 
TV, cozinha planejada, área de serviço, churrasqueira, forno 

pizza, fogão a lenha, quadra de tênis iluminada, piscina 
aquecida, sauna, SPA hidro, playground, campo vôlei e 

basquete R$ 3.999.000,00

CA02533 -  3 Dormitórios, 1 Suíte, Hidromassagem, 
Sacada, 4 Banheiros, Sala de estar ampla, Cozinha c/ 

armários e cooktop, Área de serviço, Despensa, 
churrasqueira, 3 garagens Venda 

R$ 540.000,00/Locação R$ 2.650,00

CA02538 - Jardim Esplanada II - sala ampla, cozinha 
planejada, 3 dormitórios,1 suíte, banheiro social, lavan-

deria, churrasqueira, quintal amplo, 5 garagens
 R$ 790.000,00

CA02506 - JARDIM COLONIAL - 6 vagas de garagem, 
portão eletrônico, churrasqueira, escritório, banheiro 
social, cozinha, sala de TV, 4 dormitórios, 1 Suíte, ba-

nheiro social, área de serviço, R$ 560.000,00

AP00866 - Vista Parque - 2 dormitórios, banheiro social, 
sala 2 ambientes, cozinha, lavanderia, 1 vaga de 

garagem. R$255.000,00
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Apartamento com 2 dormitórios à venda, 53 m² por R$ 
250.000,00 - Bela Vista - Salto/SP

Apartamento de 3 quartos, sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, 1 banheiro social, 02 vagas de garagem - Indaia-
tuba/SP Aluguel R$ 1.960,00 + Condominio e IPTU

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

Chácara com 3 dormitórios à venda, 3000 m² por R$ 
1.300.000,00 - Vale das Laranjeiras - 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 venda 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
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1) REF 27 – EDIFÍCIO RESIDENCIAL VICTÓRIA- Próxi-
mo Parque Mall - Jardim Pompéia –R$360.000,00 
Apartamento – 88,79m² área útil – 3 dormitórios, 1 
suíte, sala estar/jantar – cozinha, 02 vagas de gara-
gem. Condomínio com churrasqueira, salão de fes-
tas, playground e piscina. 

2) REF 35 -  JD MONTREAL RESIDENCE - 01 casa 
térrea de 115 m2 - valor de venda 690.000,00   - 3 
Dormitórios sendo uma suíte, sala, cozinha com ar-
mários planejados, banheiro social, área gourmet, 
vagas de 2 garagens, aceita terreno de menor valor.

3) REF 29 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – CASA TÉRREA – R$1480.000,00- AT 
300m², AC 190m², 3 suítes com closet, cozinha, salas 
estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, despensa, 
piscina, preparada para ar condicionado e aqueci-
mento solar, armários planejados estão incluídos. 
Entrega do imóvel em agosto/21. Aceita financia-
mento.

4) REF 09 – TERRENO EM CONDOMÍNIO – JAR-
DIM QUINTAS DA TERRACOTA – Esquina - 1663m² 
R$540.000,00.

5) REF 22 - APTO SOLAR DOS ANDRADAS – RUA 
DOS ANDRADAS 699, BAIRRO CIDADE NOVA, EX-
CELENTE 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 – SO-
BRADO LINDÍSSIMO! Com 03 suítes, sala de estar, 
jantar, cozinha aberta, espaço gourmet com churras-
queira 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 – 33 – APTO CLASS – R$500.000,00 -Lindo 
apartamento mobiliado com 62m² com dois dor-
mitórios, sendo uma suíte, ar condicionado em dois 
ambientes, dois banheiros, móveis planejados, 2 va-
gas de garagem completas. Área de lazer completa: 
academia, piscina, salão de festas adulto e infantil, 
espaço gourmet, quadra poliesportiva, espaço teen, 

praça fitness e playground.

8)  REF 13 – APTO DUE NOVO ALTO PADRÃO- CEN-
TRO- R$ 1.100.000,00 - Com 128m2, Acabamentos 
diferenciados, 3 suítes sala ampliada, lavabo, varan-
da gourmet fechada com vidro, área de serviço, ba-
nheiro de empregada, 03 Vagas de garagem cobertas 
e depósito privativo. Academia, sauna, cinema, sala 
de jogos, salão para recepção, piscina, área gourmet, 
Espaço Kids. 

09) REF 12 – COND. TERRA MAGNA: R$1.560.00,00 
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 condicionado, aquecimento solar e câ-
meras segurança. Aceita permuta.

10) REF 34 - CASA EM CONDOMÍNIO – RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ – Sobrado – R$1780.000,00- AT 300m², 
AC 280m², 3 suítes com closet, mais uma suíte no 
andar térreo, cozinha americana, home office, am-
pla salas estar/ jantar, espaço gourmet, lavanderia, 
piscina, será entregue com ar condicionado e aqueci-
mento solar, inclusive para piscina, Entrega do imóvel 
em agosto/21. Analisa proposta com financiamento/
terreno; garagem 2 carros cobertos.

11) REF 14 – JARDIM REGINA - CASA TÉRREA - AT  
250 M², AC – 130m², 3 dormitórios, 1 suíte, ba-
nheiro social e externo, lavanderia, garagem. Valor 
R$550.000,00.

12) Consulte - CONDOMÍNIO VILLAGE TERRAS DE 
INDAIÁ  – SOBRADO - R$1.300.000,00 - AC: 330 m² 
/ AT- 480 m²,  3 dormitórios, (uma suíte com closet 
e armários),wc social, sala de tv com armários, sala 
de visita(2 ambientes), sala de jantar, escritório, la-
vabo, copa, cozinha planejada, lavanderia e despen-
sa, churrasqueira, varanda, depósito, garagem para 4 
carros ( 2 cobertas).     Área de Lazer: Salão de Festa, 
Quadra Poliesportiva, Sala de Ginástica, Campo de 
Areia, Área de Recreação Infantil.     Aceita permuta 
(casa térrea em condomínio, apartamento ou terre-
no em condomínio).

*Valores sujeitos a alterações
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Classificados

Morada do sol - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 au-
tos. De 270.000,00 
P O R  A P E N A S 
R$220.000,00 Acei-
ta Financiamento. 
Corra! F.: 99762-
7997 / 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dor-
mitórios + 1 uma 
suíte 2 cobertas 
2 descobertas 19 
99384 -7400
V I L A  A R E A L  ( 
PRÓXIMA DO CAR-
REFOUR) 3 dor-
mitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas 
R$ 430.000,00 12 
99774-3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de gara-
gem  R$ 740.000,00 
Tel 12 99774-3282 
WHATS
CASA NOVA CON-
DOMÍNIO BRÉS-

Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 
dorm., vaga de ga-
ragem, lazer com-
pleto. Ao lado da 
Santos Dumont, 5 
minutos do centro, 
01 minuto do aero-
porto internacio-
nal e Viracopos. R$ 
252.542,02. Finan-
ciamento pelo casa 
amarela e Caixa 
poupança. F.: (19)  
98346-2299

Sítio em Pieda-
de-SP - 26.000m², 
casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , 
toda avarandada, 
gramada,  pomar, 
área de cultura, 
bosque, água de 
mina, 01 tanques 
com peixes abas-
tecido com água 
por gravidade,  di-
versas árvores fru-
tíferas, play groud, 
a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
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 rodo-
via, R$300.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
Estuda entrada + 
parcelamento. F.: 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via as-
faltada, ótima casa 
e mais duas edícu-
las, Piscina, lago e 
área verde preser-
vada. 19 4105-7479
Venda de Sítio: de 
quase dois alquei-
res, plano, bas-
tante água, cerca 
nova, três casas, 
um grande galpão, 

com 3 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala, 
banheiro, cozinha, 
com armário em-
butido, área de 
serviço garagem 
para 4 carros F.(19) 
3834-6859

PORTAL DOS IPÊS 
Casa alto padrão 
04 suítes c/ ar-con-
dicionado, Sala 3 
ambientes, cozinha 
planejada, Área de 
serviço, área gour-
met e área de la-
zer completa. 19 
99384-7400

Vende Ap Vitória 
Regia: em Indaia-
tuba 2 dorm, sala 
cozinha um wc so-
cial, uma vaga de 
garagem. Valor 160 
mil aceito proposta 
contato (19)99762-
7708
Apto Reserva Vis-
ta Verde: 3 dorm(-
1suite), 2 vagas 
cobertas. Cel: 13 
997123768
Apto em Santos/
Gonzaga, frente ao 
mar, 2 dorm (1sui-
te),garagem. 13 
997123768
“ A P A R T A M E N -
TO PLAZA BELA 
VISTA: 2 dormi-
tórios c/ suíte 2 
vagas de gara-
gem 19 99384-740 
“
Condomínio Na-
ções Jd. Alice - Óti-
mo apartamento 
no 1º andar com 
02 dormitórios e 
vaga de garagem, 
acabamento exce-
lente, com sanca 
na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
entrada + parce-
las de R$1.210,00 
F.: 99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças 
Jd. Alice - 02 dor-
mitórios e demais 
dependencias to-
das com móveis 
planejados, porta-
ria 24 horas, área 
de festas, vaga de 
garagem, piscina, 
elevador. Apenas 
R$220.000,00 Acei-
ta f inanciamen-
to. ou terreno F.: 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

CIA 3 dormitórios 
c/ suíte 1 vaga co-
berta R$ 715.000,00   
1 2  9 9 7 7 4 3 2 8 2 
WHATS
Lindo Sobrado á 
venda Vila Furlan 
em Indaiatuba - 3 
dormitórios, sala 
ampla cozinha, 
área e serviço, 
garagem, armá-
r ios embut idos 
cozinha, dormitó-
rios..  Venda R$ 
750.000,00
Vende-se duas ca-
sas no mesmo ter-
reno inteiro com 
250 metros qua-
drados na Morada 
do Sol, bom para 
investimento, casa 
da frente com sala, 
cozinha, banheiro 
e 2 dormitórios e 
a casa do fundo 
possui 2 dormitó-
rios, sala, cozinha 
com móveis pla-
nejados, banheiro, 
ambas possuem 
lavanderia, quin-
tal, garagem para 
5 carros e portão 
eletrônico.Aceita 
Terreno como par-
te do pagamento. 

Contato (19)99762-
7708.
Vende-se  casa 
nova no Jardim 
Colibris -  Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, 
quintal, garagem 
para  2  car ros , 
portão eletrônico, 
aceita financia-
mento e está no 
valor de 300mil. 
Contato (19)99762-
7708.
Monte verde pró-
ximo ao parque 
temático -  com 
2 quartos, sem 1 
com guarda rou-
pas planejado, sala 
de visita e sala de 
tv, cozinha plane-
jada, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 car-
ros, churrasquei-
ra com piscina 
aquecida, edícula, 
lavanderia no fun-
do, canil, terreno 
inteiro com 131m2 
construído – R$ 
560mil aceita finan-
ciamento. Contato: 
19 98768-0033
Vendo/Troco - Lo-
cado: R$3.800,00 
- Prédio residencial 
próximo ao Haoc - 
Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imo-
veis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m². 
Ótimo local.Valor 
R$ 830 mil. Tratar 
(19) 98817-5312 
WhatsApp
Casa vendo/troco 
- 3 dormitórios c/ 
suíte + 1 banhei-
ro, sala, cozinha, 
lavanderia, chur-
rasqueira, gara-
gem 2 veículos, 
portão eletrônico, 
Parque São Lou-
renço. Valor R$ 
530.000,00. Aceito 
apartamento até 
R$ 170.000,00. Tel: 
3816-8112
Vende-se casa e + 
meio terreno, Bair-
ro Jardim Carlos 
Aldrovandi: Casa 

valor de 450 mil 
e aceita proposta 
e parcelamento. 
Contato (19)99762-
7708
Sitio entre Mon-
te Mor e indaiatu-
ba: 13,5 alqueires 
terra roxa e bom 
de água. Contato 
(19)99762-7708
S i t i o  e m  E l i a s 
F a u s t o :  3 5  a l -
queires pode ser 
vendido em duas 
partes, 1 parte de 
20 alqueires que 
possui casa e ba-
racão, outra parte 
15 alqueires ape-
nas terra e rio total 
de 4 rios nos 2 . 
(19)99762-7708
Chacara Mostei-
ro: com duas casa 
2500 m²,  ot ima 
topografia, pisci-
na, churrasqueira, 
pomar. Casa com 
1 suite, sala , co-
zinha, varanda, e 
chalé com sala, 
coz conjugada, ba-
nheiro. R$ 980 mil. 
Aceita ap na praia 
Vila guilhermina 
como parte do pa-
gamento. 
C H Á C A R A  C O -
L I N A S  C o m  2 
dormitórios Ba-
nheiros femini -
no e masculino 
R$ 750.000,00  19 
4105-7479

TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-
tros R$ 185.000,00 
19 99384-7400
 Terreno Jardim  
Esplanada I: com 
área de 300mI a 
4 minutos de ca-
minhada até ao 
Colegio Objet i -
vo. O valor é  de 
R$370.000,00. Tra-
tar direto com a 
proprietária pelo 
celular (19) 99576-
4583 - Patrícia.
Condomínio fecha-
do: Horizontwn, 
terreno 450 mCel: 
13 997123768
Condomínio fecha-
do Horizontwn, ter-
reno 450 m Cel: 13 
997123768
TERRENO ELIAS 
FAUSTO 175 me-
tros R$ 57.000,0019 
99384-7400

Passo Ponto Co-
mercial. (Merca-
dinho) próximo 
ao terminal  ur-
bano central. Em 
Indaiatuba.  Te-
lef.011-996888318
Sala  comerc ia l 
à venda e Loca-
ção Off ice Pre-

mium - escritório 
e wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. 
+ IPTU     Venda R$ 
310..000,00

Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 
- Edimara
Ofereço-me: Para 
trabalhar como pe-
dreiro, encanador, 
e jardineiro conta-
to 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me como 
manicura, cabelei-
reira e depiladora 
atendimento a do-
micilio 19 99369-
5615/ 19 3935-0499
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara

Vendo carro Se-
dan Peugeot 207 
- Único dono, cor: 
prata, pas active, 
4 portas, 1.3, 1360 
CC, particular. Va-
lor R$ 25.000,00 F.: 
(19) 3834-7739
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Associção Filantrópica e Assistencial São Francisco de Assis  (AFASFA ), 

localizada a Rua Pedro Virillo,  nº. 01 – Bairro Jd. Santiago  no município de 
Indaiatuba, estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ de no. 00.691.000/0001-
85, representada pela Srª.  Janete Rodrigues,  atual presidente, vêm respeitosa-

mente através deste edital convidar  para Assembléia Geral: 
Pauta – Eleição de Composição Nova Diretoria e Conselho Fiscal  

 Biênio 2.021 / 2.023  Data – 03.09.2021 – 6ª. feira   Horário – 19h30min  
Local – Sede da organização, situada a Rua Angela Bruno Rodrigues 

( Ant. Pedro Virillo )  no. 01 Bairro Jd. Santiago. 
Fones de contato – 19 – 3875-2690 / 3835-7090 / 99850-9012.  

Atenciosamente, Janete Rodrigues  
RG.: 7.467.813-9



Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS – Experiência 
em limpeza, corte de 
grama, limpeza de pis-
cina e manutenção pre-
dial. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horário.

AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Experiência na fun-
ção. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade 
de horários.

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

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir 
Curso de metrologia e 

leitura e interpretação 
de desenho, Experiência 
em inspeção de ´peças 
visual e dimensional. Ex-
periencia em manusear 
paquímetro e micrôme-
tro.

CONTADOR (A) – CRC 
ativo. Experiência na 
função. Desejável em 
empresas do Ramo de 
prestação de serviços.

MOTORISTA – CNH cate-
goria D. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Para trabalhar 
em Loja de material de 
construção.

MONTADOR ELÉTRICO – 
NR10 e NR35. Experiên-
cia em montagem de 
painéis elétricos.

OPERADOR DE MÁQUI-
NA – Ensino médio com-
pleto. Conhecimentos 

em Metrologia e Leitura 
e Interpretação de dese-
nho mecânico. Experiên-
cia em operar máquinas 
convencionais.

OPERADOR DE TORNO 
CNC– Experiência em 
operar Torno CNC e Cen-
tro de usinagem (Coman-
dos Siemens e Fanuc). 
Conhecimentos em Me-
trologia. Ensino médio. 
Desejável possuir Curso 
de Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR DE TOR-
NO CNC – Experiência 
em programação de má-
quinas CNC (Centro de 
usinagem e torno CNC). 

Desejável Técnico em 
Mecânica. Residir em In-
daiatuba ou região.

SERRALHEIRO INDUS-
TRIAL – Experiência na 
função. 

SUPERVISOR OPERACIO-
NAL – Experiência em 
liderar equipe. Experiên-
cia nas áreas elétricas, 
hidráulicas, piscinas e 
jardinagem. Ensino mé-
dio completo. Informáti-
ca básica. CNH B.

TÉCNICO SEGURANÇA 
DO TRABALHO – For-
mação técnica com cer-
tificado. Experiência na 
função comprovada em 
carteira. Pacote Office. 
CNH B.

TORNEIRO MECÂNICO 
– Experiência na função 
comprovada em cartei-
ra. Residir em Indaiatu-
ba ou região.

VENDEDOR (A): Ensino 
médio completo. CNH B. 
Experiência na área de 
vendas. Desejável expe-
riência anterior em em-
presas do Ramo de ma-
terial para construção.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. DARCY FAIN CALEGA-
RI com 86 anos, Viúva de 
ORLANDO CALEGARI, 
sendo filha de AUGUSTO 
FAIN e MARIA JOSE SI-
NHANA. Deixou os filhos: 
JOSE, CLEUZA, MARIA 
DE LOURDES, APARE-
CIDA, TANIA, MARCOS 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 03/06/2021, e Sepul-
tado (a) no Cemitério Jd.
do Éden em Salto- SP aos 
04/06/2021.

2. VITALINA PEREIRA 
ORTEGA com 85 anos, 
Viúva de MANOEL ORTE-
GA, sendo filha de MARIA 
JESUS. Deixou os filhos: 
JOÃO, MARIA, APARE-
CIDA, MARLENE, MA-
RINA, IVONETE, LUZIA, 
APARECIDO, ANTONIA, 
MIGUEL (Maiores), JOSE 
(Fal). Falecido (a) em: 
21/07/2021, e Sepultado 
(a) no Cem. Dom Bosco 
aos 22/07/2021.

3. MIZUE DOI com 84 
anos, Viúva de MASSAHI-
RO DOI, sendo filha de 
TIE TIYO e SHIGUEYOSHI 
TIYO. Deixou os filhos: 
CLARICE, CELSO (Maio-
res). Falecido (a) em 
29/07/2021, e Sepultado 
(a) no Cemit. Mun. de Ira-
puru- SP aos 30/07/2021.

4. LIANAIDE ANDRADE 
DA SILVA com 63 anos, 
União estável com VAL-
DOMIRO FLORENTINO 
ALEXANDRE, sendo filha 
de VALDEMAR ANDRA-
DE DA SILVA e IDALINA 
AZEVEDO DA SILVA. 
Deixou a filha: MARCIA 
(Maior). Falecido (a) em: 
05/08/2021, e Sepultado 
(a) Cem. Mun. de Cru-
zeiro do Oeste-PR aos 
06/08/2021. 

5. JOSE RIBEIRO DOS 

REIS com 86 anos, Casado 
com CLARICE TEOFILO, 
sendo filho de ANTONIO 
BENTO RIBEIRO e CON-
CEIÇÃO MARIA DOS 
REIS. Deixou os filhos: 
NODIMARQUES, LINDAU-
RIA, LINDAMARQUES 
(Maiores). Falecido (a) em: 
09/08/2021, e Sepultado (a) 
no Cemit. Mun. de Vargi-
nha-MG aos 10/08/2021.

6. ADEMIR FERNANDES 
DE SOUZA com 36 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de FLORISVAL-
DO ALFREDO FERNAN-
DES DE SOUZA e ALICE 
DE SOUZA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
17/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 18/08/2021. 

7. VERALDO AMADIO com 
79 anos , Era Separado(a), 
sendo filho(a) de HERMI-
NIO AMADIO e CATARINA 
GHIRALDI AMADIO. deixa 
filho(s): ROSANA, ADRIA-
NA, ALESSANDRA , ERI-
KA, CHARLES ADRIANO 
( MAIORES), Falecido em: 
17/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 18/08/2021. 

8 VILMA FERIGATO com 
88 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ROMEU 
FERIGATO e NATIVIDA-
DE BACAS. deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 17/08/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/08/2021. 

9. MARCO ANTONIO GE-
RALDO com 55 anos , 
Era Divorciado(a), sendo 
filho(a) de LAERTE GE-
RALDO e IRIA MULLER 
GERALDO. deixa filho(s): 
ARTUR 27 , VITOR 32 , VI-
NICIUS 35, Falecido em: 

18/08/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
19/08/2021. 

10. JOSE ALEXANDRE 
BORTOLUCCI BISSO com 
39 anos , Casado (a) com 
EDILEIDE SILVA DE FRAN-
ÇA BISSO sendo filho(a) 
de JOSE ROBERTO BISSO 
e AMELIA MARIA BORTO-
LUCCI BISSO. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
19/08/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 20/08/2021. 

11. JAIME DA SILVA com 
81 anos , Casado (a) com 
HONORINA DA SILVA sen-
do filho(a) de BENEDITO 
FRANCISCO DA SILVA 
e RITA MARCIANA DA 
SILVA. deixa filho(s): JAI-
ME, REGINALDO, JOSÉ 
(MAIORES), Falecido em: 
20/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 20/08/2021. 

12. JOÃO DAVINO ME-
NEGUETI CANDIDO com 
74 anos , Era Viúvo(a) de 
MARIA APARECIDA DOS 
SANTOS CANDIDO sendo 
filho(a) de JOÃO CANDIDO 
e ORLANDA MENEGUETI 
CANDIDO. deixa filho(s): 
RENATA , ROBERTA 
(MAIORES), Falecido em: 
20/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 20/08/2021. 

13. NICOLAU SANCHES 
com 89 anos , Casado 
(a) com ODETE VIGO 
SANCHES sendo filho(a) 
de NICOLAU SANCHES 
VARGAS e CONCEIÇÃO 
GARCIA SANCHES. dei-
xa filho(s): LUIS, PAULO 
(MAIORES), Falecido em: 
20/08/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 20/08/2021. 
 14. DIRCEU FELIPE DE 

OLIVEIRA com 45 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de GERALDO FELI-
PE DE OLIVEIRA e MARIA 
VERIANA DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): GUILHER-
ME, LETICIA (MAIORES), 
Falecido em: 20/08/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 21/08/2021. 

15. BENEDICTO PINTO 
com 89 anos , Era Viúvo(a) 
de LOURDES  DE ANGE-
LO PINTO sendo filho(a) 
de MARCOLINO PINTO 
e JULIA DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): JACKSON, 
RAQUEL, MARCIA, JOSE-
NIAS, ROBERIS, MIRIAN, 
ELIEZER, RODINEY, ED-
NEIA, CARLA ( MAIORES), 
Falecido em: 20/08/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 21/08/2021. 

16. ISMAEL LUIZ TORRE-
CILHA com 53 anos , União 
estável com MARIA DE FA-
TIMA SPAGNOLI GUTIER-
RE, sendo filho(a) de JOÃO  
TORRECILHA e LUCINDA 
FAIAN TORRECILHA. dei-
xa filho(s): RONALDO 42, 
RENATA 38, HUGO 26,, Fa-
lecido em: 20/08/2021, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 21/08/2021. 

17. RUBENS WOLF com 69 
anos , Era Divorciado(a) de  
sendo filho(a) de ALVINO 
WOLF e ALBERTINA BIT-
TO WOLF. deixa filho(s): 
GRAZIELA (MAIOR), Fale-
cido em: 20/08/2021, e se-
pultado(a) no CANDELA-
RIA aos 21/08/2021. 

18. JOANA DA SILVA BRO-
TFICHER com 77 anos , 
Era Viúvo(a) de ALCINDO 
BROTFICHER sendo fi-
lho(a) de JONAS BENTO 
DA SILVA e MARIA SILVA. 
deixa filho(s): VALDE-
CIR, VALDIR,VALDELI-
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CE,VANDERLI, ADRIANA 
(MAIORES ), Falecido em: 
20/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 21/08/2021. 

19. CLAUDINA APARECIDA 
MENEGACI FLORENCIO 
com 61 anos , Casado (a) 
com OSMAR FLORENCIO 
sendo filho(a) de LUIZ ME-
NEGACI e APARECIDA VIR-
GINIA BONFA MENEGACI. 
deixa filho(s): DANILO, 
SILVIO, NAIARA ( MAIORES 
), Falecido em: 21/08/2021, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 21/08/2021. 

20. ROZANA MARIA RUELA 
DOMINGUES com 58 anos , 
Casado (a) com JOSE DO-
MINGUES PASSOS JUNIOR 
sendo filho(a) de ARNAUD 
RUELA DE OLIVEIRA e MA-
RIA APARECIDA SIMÕES 
RUELA. deixa filho(s): CA-
ROLINA 25, NATHALIA 23, 
Falecido em: 21/08/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
22/08/2021. 
21. LOURDES ROQUE 
CANDEIAS com 89 anos , 
Era Viúvo(a) de CEZAR AU-
GUSTO BRAGA CANDEIAS 
sendo filho(a) de JOÃO 
ROQUE DIAS e DELMIRA 
MACHADO OLIVEIRA. dei-

xa filho(s): CARLOS, SIL-
VIA, SANDRA (MAIORES)  
MAURO ( FAL ), Falecido 
em: 21/08/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/08/2021. 

22. FRANKLIN GONÇAL-
VES com 76 anos , Casado 
(a) com ELIZABETH MA-
RIA BEZERRA GONÇAL-
VES,   sendo filho(a) de 
BENEDICTO GONÇALVES 
TEIXEIRA e LUISA GAR-
CIA GONÇALVES. NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 21/08/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
22/08/2021. 

23. LINDAURA GOMES 
SEVERINO com 71 anos 
, Era Viúvo(a) de GERAL-
DO SOARES SEVERINO 
sendo filho(a) de LEONCIO 
GOMES DOS SANTOS e 
JOSEFINA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): RONALDO, 
MARLI, MARLENE, IRE-
NE, REGINALDO,JOSE 
(MAIORES), Falecido em: 
21/08/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 22/08/2021. 

24. JOSÉ FERREIRA LIMA 
com 77 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
ANA ROSA FERREIRA. 

deixa filho(s): DANIEL, 
MARCOS, JOSE JAGSON, 
DANIELLA, ROSICLÉIA, 
FRANCISCO REGE, MA-
RIO CESAR, JOSÉ FER-
REIRA , JOSEFA, JOSÉ 
LUIZ, MARIA ELIANE, ANA 
(MAIORES), Falecido em: 
22/08/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 23/08/2021. 

25. ANNA GRACINA BO-
AVENTURA com 83 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOSÉ BOAVEN-
TURA e EMMA GIACOMET-
TI. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 22/08/2021, 
e sepultado(a) no CEM. 
DA SAUDADE SÃO MI-
GUEL PAULISTA - SP aos 
23/08/2021. 

26. BENICIO CARDOSO 
com 64 anos , Casado 
(a) com AURORA DIAS 
CARDOSO sendo filho(a) 
de ANGELINO CARDO-
SO e MARIA FRANCISCA 
DOS SANTOS CARDOSO. 
deixa filho(s): SANDRA , 
ALEXANDRE , ADRIANA , 
THAIS (MAIORES)., Faleci-
do em: 22/08/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 23/08/2021. 
27. NAIR APARECIDA 
MONTEIRO DE ALMEIDA 

com 69 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de LUIZ MONTEIRO DE 
ALMEIDA e ROSALINA 
MARTINS DE ALMEIDA. 
deixa filho(s): SILVIA 54, 
Falecido em: 22/08/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/08/2021. 

28. DETTE PEDROSO 
COMPARONE com 83 
anos , Era Viúvo(a) de 
ALESSIO COMPARONE 
sendo filho(a) de JOSÉ 
AUGUSTO PEDROSO e 
FRANCISCA SIMON. dei-
xa filho(s): ELCIO 59, SO-
LANGE 57, EDNA ( F )., 
Falecido em: 22/08/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/08/2021.  



B20| NEGÓCIOS |


