
Vencedores de 
concursos vão 
receber prêmios 
de até R$ 80 mil

Editorial 
No texto “Necessida-

de real”, este jornal aler-
ta para a urgência de se 
adaptar aos reflexos da 
pandemia e da guerra.
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Acidentes estão 
matando mais

O Laboratório Edna Jaguaribe vai estar na edição 2022 
do Troféu Frutos de Indaiá. Com 40 anos de mercado em 
Indaituba, empresa é referência em exames

Primavera 
conhece grupo da 
Copa Paulista 

Conselho Técnico reali-
zado pela Federação Paulista 
difiniu adversários do Fan-
tasma na competição e for-
mato de disputa. Clube deve 
mesclar atletas experientes e 
jovens promessas 

Depois da Covid, 
outras doenças 
recebem atenção

Paralamas do 
Sucesso abrem 
‘Maio Musical’ 

Grupo fará show de 
abertura em conjunto com a 
Orquestra Sinfônica de In-
daiatuba. Até o final do mês, 
evento irá trazer 49 shows 
de diversos gêneros musi-
cais para a cidade. 

A trajetória de 
Pepo Lepinsk

O Infosiga SP, sistema 
de estatísticas sobre aci-
dentes, aponta que, em 
Indaiatuba, de janeiro a 
março de 2022, foram re-
gistrados 5 acidentes fa-
tais, contra 2 no mesmo 
período em 2021.

Levantamento da Abi-
med mostrou que proce-
dimentos ambulatoriais 
e hospitalares voltaram a 
aumentar após a flexibiliza-
ção da pandemia. 

A luta do deputado es-
tadual Rogério Nogueira 
(PSDB) para conseguir a 
instalação do pedágio ponto 
a ponto na Rodovia SP-75, 
iniciada há dez anos, deu 
resultado: já são 28.619 
usuários cadastrados nessa 
rodovia e mais três rodovias 
adotaram o sistema. 

Troféu Frutos de Indaiá 2022

Cresce a adesão de motoristas ao 
sistema de pedágio ponto a ponto 

Guarda apreende 
1,3 t de cocaína 
que iria à região

Droga estava escondida 
em carga de milho e moto-
rista foi pego em Salto por-
que corria além da veloci-
dade permitida.

O presidente da Câ-
mara de Indaiatuba, Pepo 
Lepinsk (MDB), conta 
com exclusividade al-
gumas passagens de sua 
vida pessoal, profissional 
e política.

Cai o número de 
crianças com 
registro paterno

Dados do Portal da Trans-
parência mostraram um au-
mento no número de crianças 
sem o registro paterno. Moti-
vos derivam da pandemia de 
Covid-19. 

Energia Solar se 
torna alternativa 
para economizar

Empresas locais têm ob-
servado mudanças no merca-
do consumidor. Fontes reno-
váveis de energia são vistas 
como tendência para as pró-
ximas décadas. 

Mapeamento dos acidentes fatais
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Necessidade real

Artigos

Editorial

CARTÓRIO – A Assem-
bleia aprovou na terça (26) 
projeto que cria um cartório 
de registro de imóveis e de 
protestos em Artur Nogueira. 
A proposta é do Tribunal de 
Justiça do Estado. Artur No-
gueira tem 55.340 habitantes.

IMPORTÂNCIA - Os ani-
mais de estimação são compa-
nhia para 61% dos brasileiros.  
Mais que isso: agora eles aju-
dam a escolher o imóvel. Le-
vantamento do Creci-Regional 
Campinas revela que 70% dos 
novos empreendimentos no 
Estado têm espaço pet.

FRASE DA SEMANA

“Estamos cobrando do 
governo do Estado que leve o 
benefício a todas as rodovias 
para que todos tenham o pri-
vilégio que temos aqui”.

De Rogério Nogueira 
(PSDB), deputado estadual 
por Indaiatuba, sobre o suces-
so do pedágio ponto a ponto. 

OPORTUNIDADE - O 
Instituto Nelson Wilians lan-
çou segunda (25) o 2º edital 
para financiamento de negó-
cios de impacto social 100% 
fundados e geridos por mu-
lheres. Serão selecionados 
três negócios, com resultados 
financeiros comprovados, que 
receberão aporte de R$ 15 mil.

DILEMA - Pesquisa da 
PwC/PageGroup revela que 
67% dos colaboradores de 
empresas preferem o regime 
integral de home office ou o 
modelo híbrido com uma ou 
duas idas ao escritório por se-
mana. Sobre o aproveitamen-
to, o levantamento apontou 
que 68% dos colaboradores 
acreditam que são mais produ-
tivos ou muito mais produtivos 
no trabalho remoto. 

CONTRASTE

Cerveja não

Renato Amary (MDB) era 
muito rígido quando foi de-
putado federal por Sorocaba, 
entre 2007 e 2011.

- Se está trabalhando, não 
pode beber. Não importa se é 
festa ou se todos estão alegres, 
você não é convidado nem vi-
sita. É assessor, cobrava ele.

Dois assessores resolve-
ram enganá-lo e colocaram 
cerveja em um copo escuro. 

Amary indagou o que era.
- Refrigerante, chefe.
No meio do evento, o dono 

da casa ofereceu cerveja ao 
deputado e ele, para não fazer 
desfeita, disse que beberia o 
refrigerante dos assessores.

Rapidamente, pegou o 
copo de um deles e entornou.

Na hora fez cara de quem 
engolira um sapo, mas depois 
o assessor foi demitido.
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Eloy de Oliveira

A Comgás iniciou o fornecimento do produto para 
a Unicamp. O energético será distribuído em seis pon-
tos de consumo do campus Zeferino Vaz. Somados, eles 
irão consumir cerca de 18 mil m³ de gás natural por 
mês. Uma redução de 10,1% nas emissões de gases de 
efeito estufa gerados pela universidade.

O benefício ao meio ambiente será alcançado no 
prazo de um ano. Antes, a universidade de Campinas 
utilizava apenas óleo diesel e GLP para os seus traba-
lhos. O reitor Antônio José de Almeida Meirelles disse 
que sua gestão optou pelo gás natural por ter um forte 
compromisso com a sustentabilidade ambiental. 

A força da representação comerciária
Quando você vai comprar um carro, ele está lá para mostrar as diferenças de cada modelo, 

de cada marca. Nos supermercados, nos shoppings, nas lojas grandes e pequenas e, até nas 
farmácias, ele está lá para tirar suas dúvidas, dar orientações e ajudar na escolha de produtos 
e serviços. Ele é o comerciário. Aliás, a chance maior é de você ser atendido por uma comerci-
ária, porque as mulheres representam mais da metade desse enorme contingente de 2 milhões e 
700 mil trabalhadores, só no Estado de São Paulo.

No sábado, 9 de abril, a maior representação dessa categoria no Estado, completou 83 anos 
de fundação. É a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, Fecomerciários.

Esta é a maior categoria de trabalhadores urbanos no Brasil. São 12 milhões de profissio-
nais. Poucas instituições conseguem permanecer ativas por mais de oito décadas. Para chegar 
até aqui foram anos de muitas lutas, mas também de muitas conquistas. Uma delas foi a Regu-
lamentação da Profissão de Comerciário em 2013 por meio de uma lei federal, que garante um 
grande número de direitos para todos, a Lei 12.790.

A Fecomerciários é um exemplo de como a prática de um sindicalismo 
cidadão, consegue manter os trabalhadores associados e atrair novos só-
cios, diariamente. Para tanto, ao longo das últimas décadas a instituição 
vem construindo uma sólida rede que atua como uma via de mão dupla 
em termos de projetos em benefício dos trabalhadores. Seus 71 Sindicatos 
Filiados estão distribuídos em 12 Regionais. A maioria presta serviços e 
benefícios voltados ao bem-estar da família comerciária, como atendi-
mentos médicos e odontológicos, assistência jurídica e clubes de campo, 
entre outros.

GANHO CONTRA O EFEITO ESTUFA

A combinação de alguns eventos significativos dos últimos dois anos, como a pandemia de Covid-19 
e a invasão da Ucrânia pela Rússia, introduziram uma crise sem precedentes nas cadeias de abasteci-
mento e na rede logística mundial.

Em razão disso, empresas, universidades, governos e cidadãos comuns, mesmo aqui em Indaiatuba, 
que parece longe de tudo isto, precisam reaprender a viver com a nova realidade em mudança definitiva 
e irreversível.

Não dá para fugir do problema, que afeta todos os setores da economia e que já fez com que várias 
empresas se reinventassem e implementassem soluções para otimizar processos, melhorar a operação 
e diminuir gastos.

E por que é preciso mudar? 
Primeiro porque o comportamento dos consumidores mudou muito. Não é difícil notar que hoje eles 

estão mais exigentes. Hoje eles estão mais imediatistas, mais atentos às novidades. O que é mais grave: 
mais cautelosos na hora de comprar.

Outra coisa: os consumidores estão mais arredios porque atuam mais no ambiente online. Nesse 
cenário é mais difícil fechar negócios. Ou as companhias mudam a sua postura, colocando o cliente no 
centro do negócio, ou então vão perdê-lo.

Qual é a saída para tudo isto?
Os players devem contar cada vez mais com o auxílio da tecnologia para personalizar o seu serviço 

ao cliente. Também para otimizar os processos de armazenamento, monitoramento, segurança e trans-
porte de toda a cadeia.

Hoje os consumidores compram e querem ter o produto na mão muito mais rapidamente que antes. 
Quem atende essa necessidade, se torna mais competitivo. É preciso automatizar toda a cadeia.

Não menos importante é a questão da sustentabilidade. A população tem se preocupado cada vez 
mais com o tipo de embalagem que é utilizada em cada produto. Preocupa-se com a forma de manuseio 
também. Tudo conta ponto.

Hoje, não há dúvida, e os segmentos da sociedade produtiva precisam ficar alertas: o mundo está 
cada vez mais personalizado. Quem não se atentar para isto ficará pelo caminho. O consumidor se 
distingue e quer eficiência e produtividade a toda prova.

Luiz Carlos Motta é Presidente da Fecomerciários e da CNTC. É Deputado Federal (PL/SP)

Agende horário pela Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19) 994363945 
E visite o site: www.audiocamp.com.br

Você sabe o que é zumbido?
O zumbido pode ser definido como uma ilusão auditiva e é percebido apenas pelo paciente. Pode pa-

recer um chiado, apito, cigarra, cachoeira, panela de pressão ou, mais raramente, o barulho do coração 
batendo no ouvido ou ainda alguns cliques ou estalos.  

O zumbido é um sintoma que pode ter uma ou várias causas, pode aparecer em qualquer idade, inclusive 
em crianças, mas é mais frequente na terceira idade. No Brasil, aproximadamente 28 milhões de indivíduos 
têm zumbido.

Existe uma grande relação entre zumbido e perda auditiva, o que facilita bastante o tratamento, pois na 
maioria dos pacientes, o uso de aparelho auditivo é suficiente para acabar com os dois problemas.

Mas se não foi diagnosticada perda auditiva, tenta-se identificar a causa. 
Essa é uma das partes mais difíceis do tratamento, já que, tirando o zumbido, o 
problema original pode ser totalmente sem outros sintomas, quando isso ocorre, 
inicia-se a busca para encontrar os “gatilhos”, ou seja, elementos que disparam 
ou pioram o desconforto: álcool, sal, doces, chocolate, cafeína e nicotina são ga-
tilhos comuns, mas nem sempre existe um elemento disparador. Quando nenhum 
gatilho é localizado, alguns medicamentos podem funcionar. Sua prescrição e 
acompanhamento no uso devem ser feitos por um médico.

A Audiocamp possui aparelhos auditivos com tecnologias que auxiliam na 
anulação da sensação do zumbido. Procure uma Audiocamp pertinho de você. 



A3

Deu resultado luta de deputado para 
a cidade ter o pedágio ponto a ponto

Economia média é de R$ 128 por mês em Indaiatuba
Na Rodovia Santos Du-

mont (SP-075), na região de 
Indaiatuba, estão instalados 
oito pórticos em ambos os 
sentidos da rodovia, sen-
do que a praça principal e 
de bloqueio de Indaiatuba 
também são consideradas 
pórticos para os veículos 
cadastrados no sistema.

Além de melhorar as 
condições operacionais das 
rodovias, proporcionando 
maior fluidez e reduzindo o 
tempo das viagens para os 
motoristas, o sistema tem 
como objetivo proporcionar 
uma tarifa mais justa, de 
acordo com o deslocamento 
realizado. 

A diretora geral da Ar-
tesp (Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo), 
Carla Trindade, conta que 
os condutores de Indaiatuba 
estão tendo uma economia 
média de R$ 128 por mês 
com o ponto a ponto.

Mensalmente, são con-
tabilizadas cerca de 182 mil 
passagens de veículos usu-
ários do sistema nas praças 
de pedágio e nos pórticos 

Instalação do serviço na região de 
Indaiatuba já conta com mais de 28 
mil usuários cadastrados e segue 
crescendo, segundo concessionária

A luta do deputado 
estadual Rogério No-
gueira (PSDB), com 

base eleitoral em Indaiatuba, 
para conseguir a instalação 
do pedágio ponto a ponto na 
Rodovia SP-75, iniciada há 
dez anos, deu resultado ao 
longo desse tempo.

O programa começou 
de forma experimental em 
2012 e foi sendo implantado 
conforme a demanda, sendo 
que em Indaiatuba, mais 
especificamente na Rodovia 
Santos Dumont (SP-75), já 
conta com 28.619 usuários 
cadastrados. De acordo com 
a concessionária, a AB Co-
linas, o número de cadastra-

mentos continua crescendo.
Desenvolvido pelo go-

verno do Estado com o obje-
tivo de tornar a cobrança de 
pedágio automática, sem a 
manipulação de dinheiro em 
espécie, o sistema funciona 
por meio de antenas que cap-
tam o veículo cadastrado em 
circulação. As antenas ficam 
em pórticos ao longo das 
rodovias. Com a leitura dos 
dispositivos instalados nos 
veículos, o valor é cobrado 
por trecho percorrido. 

Para o Estado
O sistema funciona tam-

bém nas rodovias Enge-
nheiro Constâncio Cintra 
(SP-360), em Itatiba; Go-
vernador Adhemar Pereira 

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

de Barros (SP-340), (sistema 
ofertado para qualquer con-
dutor e veículo que circule 
pela rodovia); e na Rodovia 
Prof. Zeferino Vaz (SP-332), 
em Paulínia, Cosmópolis, 
Artur Nogueira, Engenheiro 
Coelho e Conchal. 

Rogério Nogueira apre-
sentou projeto na Assem-
bleia Legislativa que propõe 
a ampliação da proposta para 
todo o Estado.

“Esse sistema começou 
pela nossa cidade. O in-
daiatubano hoje, se transitar 
só na Santos Dumont, vai 
pagar R$ 3,40 para ir até o 
Aeroporto de Viracopos e 
R$ 5,30 para se deslocar até 
Campinas, em vez de pagar 
R$ 15,20 do pedágio normal, 
o que é uma economia enor-
me. Isso é o pedágio ponto a 
ponto. Estamos cobrando do 
governo do Estado que leve 
o benefício a todas as rodo-
vias para que todos tenham 
o privilégio que temos aqui”, 
disse ele.

DIVULGAÇÃO

Cabines de cobrança automática instaladas ao longo 
da Rodovia Santos Dumont (SP-75), em Indaiatuba

Adesão cresce
Após seis anos da sua 

instalação, o número de 
veículos registrados no pe-
dágio ponto a ponto somou 
147.795 nas quatro rodovias 
da região de Campinas, 
segundo a Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
Delegados de Transporte do 
Estado de São Paulo. Já após 

dez anos, esse número quase 
dobrou, chegando a 240.056 
usuários. Sua ampliação 
ainda esbarra no fato de não 
estar previsto em contratos 
de concessão de estradas 
mais antigas.

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

da rodovia na região de In-
daiatuba. 

Na AB Colinas, o sis-
tema já está implantado 
na rodovia SP-075 (Dep. 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, Engº 
Ermênio de Oliveira Pente-
ado e Santos Dumont) no 
trecho sob sua concessão, 
entre os municípios de Itu e 
Campinas.

De acordo com a Artesp, 
tem direito ao cadastramento 
ao sistema ponto a ponto lo-

calizado na Rodovia Santos 
Dumont (SP-75) qualquer 
pessoa física ou jurídica, re-
sidente e/ou domiciliada em 
Indaiatuba, que seja proprie-
tária de veículo de passeio 
“categoria 1”, emplacado 
no próprio município. Para 
cadastramento, o veículo 
deverá possuir um dispo-
sitivo eletrônico (TAG), 
adquirido junto a uma das 
Operadoras de Sistema Au-
tomático (OSA) disponíveis 
no mercado. (RL)

SP 075
• Residente e/ou domiciliada 
em Indaiatuba;
• Proprietária de veículo de 
passeio “categoria 1”, com 
emplacamento no município 
de Indaiatuba;
• Possuir um dispositivo eletrô-
nico (TAG).

SP 360
• Veículos licenciados em 
Itatiba;
• Condutores residam nos 
nove bairros do município 
localizados próximos à praça 
de pedágio do km 77;
• Enviar um e-mail para pap@
rotadasbandeiras.com.br com 
cópias do comprovante de 
residência, do documento do 
veículo (com nome completo, 
data de nascimento, CPF e 
RG).

Rodovia
SP-075   
SP-360   
SP-340
SP-332 

SP 340
• Qualquer usuário e qualquer 
veículo que trafegue por essa   
rodovia;
• Possuir o tag (modelo 915 
MHz) e comunicar a sua Opera-
dora de Sistema de Arrecadação;
• A adesão é feita por meio da 
sua operadora.

SP 332
• Aberto para os moradores cujos 
veículos estejam licenciados 
em Paulínia, Cosmópolis, Artur 
Nogueira, Engenheiro Coelho e 
Conchal;
• Enviar um e-mail para pap@
rotadasbandeiras.com.br com có-
pias do comprovante de residên-
cia e do documento do veículo 
(licenciado em um dos municí-
pios pertencentes ao projeto), 
informando nome completo, data 
de nascimento, CPF e RG. 

Ano de implantação
2012
2012   
2013
2014 

DIFERENÇA NO CADASTRAMENTO

NÚMERO DE VEÍCULOS CADASTRADOS

Fonte: Artesp

Cadastrados até hoje
28.619   
583   
202.673
8.181



Festivais culturais vão 
receber até R$ 80 mil 

A Câmara de Indaiatu-
ba aprovou, de for-
ma unânime, na se-

gunda-feira (25), uma auto-
rização para que a Prefeitura 
de Indaiatuba possa premiar 
em dinheiro os vencedores 
de concursos promovidos 
pelo poder público. Ao total, 
o repasse chega a R$ 80 mil 
e será direcionado para ati-
vidades culturais de música, 
literatura e artes visuais. 

O projeto foi encaminha-
do pela Prefeitura e já havia 
sido aprovado em primeira 
votação na sessão anterior, 
no dia 18, passando também 
pela segunda votação de for-
ma protocolar. Na justifica-
tiva do projeto, a Prefeitura 
citou que tem o objetivo de 
incentivar e fomentar os 
talentos musicais, literá-
rios e artísticos da cidade, 
estimulando o exercício da 
atividade intelectual e da 
criatividade.

Os valores se diversifi-
cam a partir da competição 
e da posição conquistada, 
variando entre R$ 1.100 
e R$ 6.600. O Festival de 
Rock é o que mais paga na 
premiação, repassando R$ 
6.600. 

 O líder do Governo na 
Câmara, Arthur Spíndola 
(PP), seguiu na mesma linha 
de justificativa e comentou 
que os valores irão ajudar os 
artistas locais a continuarem 
a exercer a profissão. “Esses 
incentivos serão repassados 
aos artistas de nosso municí-
pio e sabemos o quão difícil 
viver de arte no Brasil”, 
comentou. 

Diferente do que aconte-
ce na cidade de Indaiatuba, 
que aumentou os valores 
das premiações, no quadro 
geral a realidade é mais 
complicada para os artistas. 
O orçamento federal de 
repasse à cultura, por exem-
plo, recuou cerca de 46,8% 
entre 2011 e 2021. Há dez 
anos, ainda com o extinto 
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Premiação será paga pela Prefeitura e visa incentivar 
artistas da literatura, da música e das artes visuais
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Ministério da Cultura, R$ 
3,33 bilhões foram dire-
cionados para a pasta, em 
2021 o valor foi de R$ 1,77 
bilhão. Os dados foram reti-
rados do portal Siga  Brasil, 
do Senado Federal

O presidente da Câmara, 
Pepo Lepinsk (MDB), des-
tacou, durante a votação, o 
empenho em valorizar os 
agentes locais, salientando 
a programação do Maio 
Musical, evento realizado 
pelo poder público que con-
ta com dezenas de atrações 
musicais e tem início no 
próximo dia 1º de maio.

Festival de Rock é um dos principais eventos realizados 
pelo executivo municipal e movimenta cerca de R$ 20 mil 

ARQUIVO - ADRIANA PANZINI - SCS/PMI

Durante a última sessão da 
Câmara de Indaiatuba, os vere-
adores aprovaram um projeto 
de lei que declara o Grupo de 
Ajuda dos Amigos Deficientes 
de Indaiatuba (Gaadin) enti-
dade de utilidade pública. O 
projeto, apresentado pelo ve-
reador Wilson José dos Santos 
(Republicanos), o Índio da 12, 

foi aprovado de forma unânime 
pelo plenário.

O Gaadin surgiu em 2004, 
fruto de uma parceria entre qua-
tro amigos, e trabalha desde en-
tão com projetos que estimulam 
a prática de esportes, eventos 
sociais, culturais e educacionais 
para pessoas com deficiência. 

Entre os principais projetos, 

a entidade promove o “basquete 
sobre rodas”, competição tra-
dicional que conta com grande 
participação em Indaiatuba. 
Aprovado por todos os verea-
dores, o projeto recebeu elogios 
do presidente Pepo Lepinsk 
(MDB) e dos vereadores Arthur 
Spíndola (PP) e Hélio Ribeiro 
(Republicanos). (LM).

Projeto de lei transforma entidade de utilidade pública



Pepo Lepinsk, de catador de 
recicláveis a presidente da Câmara

A trajetória de um ho-
mem é escrita de di-
versas formas. No 

caso do presidente da Câ-
mara de Indaiatuba, Pepo 
Lepinsk (MDB), a superação 
pessoal e a vontade de dri-
blar as dificuldades sempre 
falaram mais alto. Um ano e 
quatro meses após assumir a 
chefia do Poder Legislativo 
de uma das cidades mais di-
nâmicas do país, o vereador 
contou com exclusividade 
algumas passagens impor-
tantes de sua vida.

Pepo Lepinsk nasceu há 
51 anos em Indaiatuba, filho 
de Bernadette Gonçalves 
Lepinsk e Geraldo Lepinsk 
– do pai, descendente de po-
loneses, e da mãe, brasileira, 
nasceram todos os cinco 
irmãos frutos da mistura de 
raças que marca o Brasil.

A família simples mora-
va próximo ao matadouro, e 
as dificuldades logo se impu-
seram. Ainda criança, Pepo 
precisou sair às ruas para 
recolher material reciclável.

“Precisei aprender muito 
cedo que nada cai do céu, 
porque na minha casa nada 
caía do céu. Tudo era fruto 
de muito trabalho, dos meus 
pais e dos meus irmãos. Mi-
nha infância teve sim as coi-
sas de criança, mas também 
precisei antecipar um pouco 
a vida adulta e trabalhar 
muito jovem”, conta.

As “coisas de criança” a 
que Pepo se refere explicam 
seu apelido. O menino era 
arteiro e brincalhão como 
um personagem de novela 
de muito sucesso na época. 

Também vem dessa épo-
ca sua paixão por cavalos. 
Desde jovem, procurou se 
envolver com romarias, ca-

A trajetória do político que apren-
deu cedo com as dificuldades

valgadas e solenidades que 
envolviam montaria. Mes-
mo sem o próprio animal, 
o menino dava um jeito de 
participar das atividades. 
“Lembro de muita gente 
com posses que me prometia 
emprestar um cavalo para 
os cortejos, e na última hora 
dava pra trás. Não tem coisa 
pior que enganar uma crian-
ça”, conta.

Para se aproximar de 
alguma forma dos bichos, 
aprendeu a rotina das co-
cheiras, das granjas e das 
boiadas, sempre cuidando 
dos animais dos outros. 
“Hoje muita gente se diz 
protetora dos animais, virou 
moda. Mas eu cresci nesse 
meio, cuidando dos bichos 
e acho que eles cuidaram 
muito de mim também”. 

Ainda adolescente, tra-
balhou como guardinha do 
Campi (Círculo dos Amigos 
Mobilizados na Preparação 
Profissional de Indaiatuba) 
e empacotador do antigo 
Supertuba. Aos poucos, uma 
outra paixão foi florescendo: 
a música.

“Minha casa era muito 
animada. Meus pais con-
viviam com gente boa do 
samba aqui de Indaiatuba, 
algo que ainda era visto 
com maus olhos. Conheci 
já naquela época composi-
tores, cantores, arranjadores, 
costureiros. Era como se eu 
morasse em uma quadra de 
uma grande escola”, lembra.

Pepo logo começou a 
cantar e a tocar instrumentos, 
principalmente cavaquinho e 
violão – embora também se 
arrisque até hoje no piano. 
Ajudou na criação de escola 
de samba e na consolidação 
dos desfiles na cidade. Como 
compositor, participou dos 
Carnavais de rua de Bauru e 
de São Paulo. Aos 17 anos, 

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

DIVULGAÇÃO

O presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk, discursa

formou, com um grupo de 
amigos, o grupo Assaí, de 
samba e pagode, que fez su-
cesso na abertura de shows e 
na voz de grandes cantores. 
Também tocou com nomes 
importantes, como Almir 
Guineto.

A trajetória na vida públi-
ca começou de forma auto-
mática. “Eu tinha trabalhado 
com muita coisa e com muita 
gente, eu era um represen-
tante da comunidade, sem 
mandato”, relata. Após uma 
passagem como chefe de 
gabinete da presidência na 
Câmara de Mauá, começou 
a trabalhar na Secretaria de 
Habitação em Indaiatuba, no 
mandato do ex-prefeito Rei-
naldo Nogueira (MDB). Daí 
veio seu segundo apelido: 
Pepo da Habitação.

“Eu não entendia como 
nos anos 90 ainda tinha gen-
te morando em habitações 
precárias. Eu tinha vivi-
do aquilo, entendia aquele 
sofrimento, mas as coisas 
haviam mudado. Com esse 
grupo político que tanto fez 
por Indaiatuba, iniciei aquilo 
que considero uma revo-
lução na habitação. Hoje 
somos uma cidade de mais 
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de 270 mil habitantes que 
não tem nenhuma favela. É 
uma obrigação, eu sei, mas 
é uma obrigação que poucos 
conseguem cumprir”, diz.

Foi em 2016 que Pepo 
conseguiu seu primeiro 
mandato na Câmara. Após 
criar leis importantes para 
o setor da habitação, como 
a isenção do ITBI para 
imóveis feitos em parceria 
com a Prefeitura, o vere-
ador se licenciou e voltou 
para a Prefeitura. Dessa 
vez como secretário. “Foi 
então que fizemos o Jardim 
Campo Bonito, com mais 
de 15 mil moradores e uma 
infraestrutura digna de um 
bairro desse porte”, revela. 
Também na secretaria, deu 
início à regularização de 
áreas e bairros e ao projeto 
pioneiro da Vila dos Idosos.

Em 2020, Pepo conse-
guiu ampliar sua votação 
em novo mandato na Câma-
ra: 3.722 votos. No dia 1º de 
janeiro de 2021, foi eleito 
pelos colegas para presidir 
o Legislativo.

“Foi um presente e um 
reconhecimento do grupo, 
porque eu sempre fui um 
homem de grupo. Conduzi 

a Câmara em um momento 
muito difícil, que foi a pan-
demia, mas eu e meus cole-
gas deixamos nossa marca 
na aprovação de projetos 
que ajudaram a população 
nesse período tão compli-
cado. Só por isso, tudo já 
valeu a pena”, observa.

Pepo Lepinsk não para: 
preside a Câmara mais eco-
nômica e produtiva da re-
gião, participa como segun-
do-secretário do Parlamento 
da RMC e dá sustentação à 
administração de sucesso de 
Nilson Gaspar (MDB). Ao 
lado de sua esposa Rosana 
– “o grande amor da minha 
vida” – consegue cuidar 
dos seus próprios cavalos 
e olhar para trás com muito 
orgulho do que enfrentou.

 “Quem fala a verdade 
não merece castigo. Esse é o 
meu lema, que carrego para 
a vida toda. Sempre falei a 
verdade, olhei na cara da 
população e saio de cara 
limpa nas ruas, sem cultivar 
inimigos e nem sentimento 
negativo. Sou muito fe-
liz, mas não me acomodo. 
Como eu disse, aprendi 
muito cedo que nada cai do 
céu”, conclui.
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Alta na conta de luz eleva busca por 
sistemas de energia solar na cidade

DIVULGAÇÃO

Jovens de 16 a 25 anos podem obter emprego no Instituto Coca-Cola 

Um estudo de consultoria 
da empresa McKinsey apon-
tou para uma mudança im-
portante na matriz mundial de 
energia e, por consequência, 
na economia global. Segundo 
o levantamento, até 50% da 
energia mundial poderá ser 
gerada através de fontes sola-
res. Juntando a outras fontes 
renováveis, como a eólica, 
essa fatia pode chegar a 90%.   

Com a entrada da tecno-

logia em eletrodomésticos e 
eletrônicos, muito por conta 
da rede 5G que está sendo im-
plantada, a tendência mundial 
é de aumento do consumo de 
energia de forma global, au-
mentando o ritmo de implan-
tação de formas alternativas 
de energia. 

“As renováveis devem se 
tornar a nova base da matriz 
elétrica, representando 50% 
em 2030 e 85% em 2050. Os 

custos da solar e da eólica já 
se apresentam menores que 
os de combustíveis fósseis 
existentes na maioria dos paí-
ses e tendem a se tornar mais 
competitivos globalmente”, 
mostrou a análise. 

Além da justificativa do 
custo, o investimento em 
fontes mais limpas de energia 
também é pautado por ques-
tões ambientais e climáticas.  
(LM)

O preço da energia 
elétrica tem causado 
impacto no orçamen-

to familiar e também na 
indústria e no comércio de 
Indaiatuba. Com mais um 
aumento aprovado no co-
meço de abril, com reajuste 
médio de 14,97% na CPFL, 
mais pessoas têm aderido a 
outras alternativas de ener-
gia, o que representa uma 
mudança de comportamento 
dos consumidores. 

De acordo com um levan-
tamento do Portal Solar, site 
de referência para o nicho, o 
Brasil foi o quarto país que 
mais cresceu na capacidade 
da utilização da fonte foto-
voltaica como matriz elétri-
ca em 2021. Em Indaiatuba, 
fornecedores que prestam 
o serviço de instalação do 
equipamento confirmaram 
ao Mais Expressão um cres-
cimento na oferta do serviço 
nos últimos dois anos. 

A empresária Gislene 
Bergh, que está há mais de 
15 anos no ramo com a So-
lar Job, diz que o mercado 

Tendência revela mudança de comportamento; clientes preferem equipamentos fotovoltaicos 
indaiatubano tem grande 
potencial pela quantidade de 
imóveis e de indústrias. Com 
a conta de luz cada vez mais 
cara, Gislene diz perceber 
uma mudança conceitual nos 
próprios clientes, que têm 
olhado de outra forma para 
os investimentos nos equi-
pamentos fotovoltaicos. “As 
pessoas estão percebendo 
que existe outro jeito de se 
produzir e pagar pela ener-
gia. Com o sistema fotovol-
taico, você opera na moeda 
de concessionária, os watts. 
Para quem possui o sistema, 
não tem diferença caso haja 
um aumento, porque ele está 
blindado com relação ao 
preço”, disse a empresária. 

O aumento na quantidade 
de marcas e a diversidade de 
modelos também é um fator 
apontado como diferencial 
para o aumento da demanda, 
apontou Bárbara Tonoli, da 
Indaiá Aquecedores, com 10 
anos de experiência na área. 
“Uma mesma marca tem 
opções mais caras e mais 
econômicas a fim de atender 
a diferentes públicos, isso 
facilita o crescimento deste 
setor em Indaiatuba”. 

Jovens que têm entre 16 e 
25 anos, moram em comuni-
dades urbanas de baixa renda, 
já concluíram ou estão cursan-
do o Ensino Médio e estão à 
procura de qualificação para 
conseguir oportunidades de 
emprego, podem se inscrever 
no Coletivo Online, curso 
gratuito e 100% digital do 
Instituto Coca-Cola Brasil.

As inscrições estão abertas 
desde o dia 20. São 357 vagas. 
Para realizar a inscrição, basta 
acessar o link:  https://bit.ly/
COLETIVOJARDIMLILI-
ZA20221. A iniciativa conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Assistência 
Social, Pessoa com Defici-
ência e Direitos Humanos de 
Campinas.

 “É uma grande satisfação 

contribuir para a empregabili-
dade dos jovens e espero que 
esse curso proporcione mais 
e melhores oportunidades 
para os jovens vulneráveis 
de nossa região”, afirmou a 
secretária Vandecleya Moro.

 O formato do programa 
permite que o jovem faça o 
curso de qualquer lugar, a 
qualquer momento, através de 
seu WhatsApp, aplicativo am-
plamente utilizado por jovens 
que podem ter problemas de 
conectividade.

 O conteúdo do Coletivo 
Online conta com 11 vi-
deoaulas curtas e objetivas, 
focadas em temas do mundo 
do trabalho, elaboração de um 
plano de vida, planejamento 
financeiro, construção de 
currículo e como se preparar 

Painel de captação de energia solar, que é vendido no mercado de Indaiatuba

Iniciativa faz parte da Plataforma Coletivo Jovem

50% da matriz mundial será mudada até o ano de 2050

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

para entrevistas e processos 
seletivos.

 Os participantes terão até 
4 semanas para assistir às vi-
deoaulas e fazer as atividades 
práticas. Então, ao final do 
curso, poderão receber um 
certificado de conclusão e se 
cadastrar nas comunidades de 
vagas do programa, podendo 
se candidatar aos processos 
seletivos de uma rede de 
parceiros de mais de 400 em-
pregadores.

 A iniciativa faz parte da 
Plataforma Coletivo Jovem, 
que tem como foco a empre-
gabilidade de jovens de 16 a 
25 anos, em situação de vul-
nerabilidade social. Desde o 
início de sua implementação, 
em 2009, a Plataforma, nos 
formatos presencial e online, 

já impactou mais de 300 mil 
jovens em comunidades bra-
sileiras espalhadas por todos 
os 26 Estados do país + DF, 
chegando a 1.857 municípios.

Do total de beneficiados, 
mais de 80 mil tiveram acesso 
ao mercado de trabalho após 
passar pelo curso no instituto. 

A aceleração de iniciativas 
digitais está conectada ao 
compromisso do Instituto 
Coca-Cola Brasil de impactar 
milhões de jovens na temá-
tica de inclusão produtiva 
como uma das alavancas de 
transformação e crescimento 
econômico para o país.
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DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Dia 05/05
Horário: período da manhã

Local: Praça do Lago, em frente 
à sede da Guarda Civil

 Dia 27/05
Horário: período da manhã

Local: estacionamento do Parque 
Ecológico, próximo 
à Concha Acústica

Serviço
Motociclistas na Via

Campanha combate acidentes de trânsito

O Movimento  Maio 
Amarelo 2022 iniciou 
as ações educativas 

em Indaiatuba com o tema 
“Juntos Salvamos Vidas”. A 
campanha é realizada todos 
os anos pelo Observatório 
Nacional de Segurança Viária 
(ONSV) em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatuba, por 
meio da Autoridade de Trân-
sito da Secretaria Municipal 
de Segurança Pública. Neste 
ano, o movimento firmou 
parceria também com a con-
cessionária de rodovias AB 

Movimento Maio Amarelo, realiza-
do pelo Observatório Nacional de 
Segurança Viária, começa dia 5

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA PMI

Colinas para a “Campanha 
Motociclista na Via” e conta 
com o apoio do Departamento 
Municipal de Trânsito e da 
Fiec (Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura).

A campanha acontece em 
Indaiatuba em dois dias, 05 
de maio, na Praça do Largo, 
e no dia 27 de maio, no es-
tacionamento do início do 
Parque Ecológico, e tem como 
objetivo chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice 
de mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo. A intenção 
é usar o mês de maio para 
colocar em pauta a seguran-
ça no trânsito e mobilizar 

a sociedade para discutir o 
tema, estimulando o cidadão a 
promover atividades voltadas 
à conscientização, ao amplo 
debate das responsabilidades 
e à avaliação de riscos sobre 
o comportamento de cada um, 
dentro de seus deslocamentos 
diários no trânsito. 

Ações
A ação em parceria com a 

AB Colinas consistirá na rea-
lização de blitz para a entrega 
de material informativo para 
motociclistas, adesivo refleti-
vo para capacete, antena corta 
pipa e lâmpada de lanterna 
traseira para casos em que a 
lâmpada esteja queimada. 

A Guarda Civil e o Depar-
tamento Municipal de Trân-
sito da Secretaria de Obras e 
Vias Públicas darão o apoio à 
abordagem dos motociclistas, 
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A tradicional Caminhada do Maio Amarelo ocorre mais 
uma vez neste ano para lembrar a conscientização

que será realizada pela equipe 
da concessionária e ainda a 
AB Colinas disponibilizará 
material para atendimento a 
100 motociclistas por dia de 
abordagem.

Neste ano, a programação 

do Maio Amarelo em Indaia-
tuba contará novamente com 
a tradicional caminhada pelas 
ruas do centro como forma de 
mobilização, mas ainda sem 
data definida.

SP-75 registra 11 acidentes Número de mortes cresce 150% 
A Rodovia SP-75 (Rodo-

vias Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, Enge-
nheiro Ermênio de Oliveira 
Penteado e Santos Dumont), 
que liga Itu a Campinas, re-
gistrou 11 acidentes, sendo 
8 vítimas leves, durante o 
feriado Tiradentes, entre os 
dias 20 e 24 de abril, segundo 

a concessionária AB Colinas.
No total, em todas as ro-

dovias administradas pela AB 
Colinas foram contabilizados 
33 acidentes com 18 vítimas 
leves, duas graves e uma fatal. 
O movimento foi acima do 
normal e muitos motoris-
tas abusaram da velocidade. 
(DK).

O Infosiga SP, sistema que 
publica mensalmente esta-
tísticas sobre acidentes fatais 
e não fatais de trânsito nos 
municípios do Estado, aponta 
que, em Indaiatuba, somente de 
janeiro a março de 2022, foram 
registrados 5 acidentes fatais, 
contra 2 no mesmo período do 
ano passado. Em 2020 também 

foram contabilizadas 2 mortes 
no trânsito e em 2019, 4.

Nas estatísticas dos núme-
ros de acidentes não fatais, o 
Infosiga SP mostra queda nos 
números. De acordo com os 
dados, em 2022, de janeiro a 
março, houve 202 acidentes. Já 
em 2021, no mesmo período, 
foram registrados 229. (DK). 
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Já no Brasil, os dados 
levantados pelos Cartórios 
de Registro Civil de todo o 
país apontam que, nos dois 
anos de pandemia, mais 
de 320 mil crianças foram 
registradas somente com o 
nome da mãe na certidão de 
nascimento. 

O número, que represen-
ta 6% dos recém-nascidos 

Brasil teve mais de 320 mil casos

Cresce número de crianças registradas 
sem nome do pai durante a pandemia
Portal da Transparência do Registro Civil aponta 153 crianças nessa situação em Indaiatuba

Das 3.014 crianças 
nascidas em Indaia-
tuba em 2021, 153 

não foram registradas com 
o nome do pai. Um número 
maior quando comparado 
com o ano de 2020, início 
da pandemia da Covid-19. 
Naquele ano, das 2.911 
crianças nascidas no muníci-
pio, 132 tiveram o nome do 
pai ausente no seu registro.

Os dados são do Portal 
da Transparência do Regis-
tro Civil, plataforma admi-
nistrada pela Associação 
Nacional dos Registradores 
de Pessoas Naturais (Arpen-
-Brasil), que gerencia os da-
dos a respeito dos registros 
naturais no país.

Assim como o registro 
com o nome do pai ausen-
te, os reconhecimentos de 
paternidade também ob-
servaram uma queda. Em 
2021, foram 71 atos dessa 
natureza, contra 79 em 2020.

Os números são ainda 

mais expressivos quando 
comparados com o ano de 
2019, antes da crise sani-
tária, quando foram feitos 
189 reconhecimentos de 
paternidade.

Os motivos da queda, de 
acordo com a Arpen-Brasil, 
podem ser atribuídos às difi-
culdades nos deslocamentos 
em decorrência do isolamen-
to social, da crise econômica 
e até mesmo da morte dos 
genitores provocada pela 
Covid-19. 

Segundo o presidente da 
Associação dos Registrado-
res de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo, Gus-
tavo Fiscarelli, em muitos 
casos, o reconhecimento de 
paternidade pode ser feito 
diretamente em Cartório, 
de forma mais rápida e mais 
simplificada, e ele salienta 
que é importante que a popu-
lação conheça essa alterna-
tiva e que passe a utilizá-la, 
já que isto melhora o volume 
de registros de nascimento 
com a possibilidade de ter o 
nome tanto do pai quanto da 

Pelo segundo ano consecutivo, há baixa no número de reconhecimento de paternidade

brasileiros, ganha ainda 
mais relevância quando os 
últimos dois anos apontaram 
a menor quantidade de nas-
cimentos no país. 

Além disso, os reconhe-
cimentos de paternidade 
caíram mais de 30% quando 
comparados a 2019, último 
ano antes da chegada da 
Covid-19. (DK)

mãe legalizados.
“Por meio dos dados con-

tabilizados pelos Cartórios 
de Registro Civil do Estado 
de São Paulo, conseguimos 
prestar informações relevan-
tes aos entes públicos e à 
sociedade, para que possam 
ser desenvolvidas estratégias 
de atuação”, explica o pre-
sidente da Associação dos 
Registradores de Pessoas 
Naturais do Estado de São 
Paulo.

DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br



A10

GABRIELA OLEGÁRIO
Assessoria  de imprensa do deputado

Delegado Bruno Lima apresenta emendas para a saúde, segurança pública e causa animal

Deputado defende melhorias para 
animais e moradores de Indaiatuba

Em meio ao seu man-
dato como deputado 
estadual e diversos 

resgates de animais em 
situação de maus-tratos, 
o delegado Bruno Lima 
se mudou para a cidade de 
Indaiatuba junto com sua 
esposa, Cacau Colucci, 
no final de 2021. Arthur, 
fruto da relação entre 
Bruno e Cacau, nasceu 
no  Hospital Santa Ignês, 
no bairro Cidade Nova I, 
em Indaiatuba, no mês de 
setembro. Desde que se 
mudou para a cidade, Bru-
no Lima está atento às ne-
cessidades do município e 
visa realizar importantes 
ações para elevar ainda 
mais a qualidade de vida 
e segurança dos cidadãos 
e dos animais de Indaia-
tuba. Para a causa animal, 
Lima está fazendo um tra-
balho que ajuda ONGs e 
protetores independentes. 
Em dezembro de 2021, re-
alizou o evento chamado 

Pit Stop da Ração, onde 
foram arrecadadas 6.5 
toneladas de ração para 
os animais necessitados. 
Além disso, com o seu 
mandato, foram enviadas 
emendas para zerar a fila 
de castração de cães e 
gatos.

“O objetivo é expandir 
o trabalho na cidade para 
além da causa animal, 
focando também nas ques-
tões de segurança pública, 
saúde e outras melhorias 
em prol dos moradores da 
região.”

Indaiatuba recebe 
emenda de R$ 250 mil 
para cirurgias de câncer 
de mama

Já na questão da saú-
de, a pedido do prefeito 
Nilson Gaspar e do vi-
ce-prefeito Dr. Tulio, e 
p r e o c u p a d o  c o m  a 
quant idade de mulhe-
res diagnosticadas com 
câncer e que aguardam 
pela cirurgia,  o depu-
tado estadual destinou 
à cidade de Indaiatuba, 

Parlamentar é autor de projetos de lei sancionados

Para além de Indaiatuba, 
é preciso pensar no Estado 
de São Paulo como um todo. 
Para isso, o deputado Bruno 
Lima é autor de alguns PLs 
de extrema importância para 
toda a população, sendo três 
deles aprovados na Alesp 
e dois já sancionados pelo 
governador. 

O deputado Bruno Lima 
criou o Programa Estadual 

de Combate à Fome (lei 
17.290 / 2020) no período de 
férias escolares de crianças, 
adolescentes e jovens de 
baixa renda matriculados na 
rede estadual de ensino; PL 
Nº 345 / 2019 - o Projeto de 
Lei visa incluir conteúdos 
de Direito dos Animais e 
Proteção Animal nos pro-
gramas curriculares das 
escolas públicas estaduais, 

norteados pelo respeito ao 
meio ambiente, à fauna, à 
flora e à biodiversidade; PL 
Nº 618, de 2020 - Dispõe 
sobre a concessão de au-
xílio-aluguel às mulheres 
vítimas de violência domés-
tica, no Estado de SP, e dá 
outras providências; PL Nº 
641, de 2020 - Dispõe sobre 
a prioridade das mulheres 
responsáveis pela unidade 
familiar, vítimas de violên-
cia doméstica e de baixa 
renda, nos programas de 
habitação de interesse social 
promovidos pelo governo; 
PL Nº 73, de 2021- Dispõe 
sobre a obrigatoriedade das 
escolas, públicas e privadas,  
no ato da matrícula, entre-
garem material informativo 
sobre o combate à violência 
doméstica; PL Nº 374, de 
2021 - Dispõe sobre medi-
das de segurança a serem 
adotadas em bares, casas 
de shows, restaurantes e 
outros estabelecimentos. Tal 
medida é visando à proteção 
das mulheres, inclusive as 
transexuais, em suas depen-
dências.

A l é m  d o s  P L s  c i -
tados, uma das recentes 
conquistas para a causa 
animal no mandato do 

O objetivo é expandir o trabalho na cidade para além da causa animal, focando também nas questões de 
segurança pública, saúde e outras melhorias em prol dos moradores de Indaiatuba e da região

INFORME PUBLICITÁRIO

deputado Bruno Lima 
f o i  o  s a n c i o n a m e n t o 
do PL Nº 32/2020, que 
agora é a Lei 17.497. A 
nova Lei determina: au-
toriza o Poder Executi-
vo a instituir o Regis-
tro Único de Tutor para 
identificação e respon-
sabilização dos tutores; 
Institui o Programa de 
Proteção e  Bem-Estar 
d o s  A n i m a i s  D o m é s -
ticos; Impõe a perda da 
guarda do animal; Proí-
be a aquisição da tutela 
de  an ima i s  pe lo  p ra -
zo de 5 anos para quem 
comete  maus- t ra tos  a 
a n i m a i s ;  D e s t i n a  o s 
valores arrecadados com 

multas previstas na lei 
para aplicação em polí-
t i cas  púb l i cas  pa ra  a 
proteção e o bem-estar ani-
mal e aumenta as penas 
administrativas.

“Devido às decisões 
falhas da justiça peran-
te os crimes de maus-
- t r a t o s ,  i m p l e m e n t a r 
este projeto pode ser uma al-
ternativa para atingirmos a 
conscientização, o respeito e 
bem-estar dos animais. Sen-
do assim, precisamos dimi-
nuir a sobrecarga que todas as 
ONGs e protetores indepen-
dentes acabam assumindo, 
financeiramente falando e 
transferir essa responsabili-
dade para o autor do crime”.

O projeto Cadeia Para Maus-tratos (@cadeiaparamaus-
tratos), idealizado pelo deputado delegado Bruno Lima, 
atua conscientizando a população para os bons-tratos, 
averiguando situações de maus-tratos para salvar vidas 
em todo o Estado de São Paulo e também conta com repre-
sentantes espalhados pelo país. 
Nas redes sociais, milhares de 
denúncias de maus-tratos che-
gam todos os dias, ressaltando 
a importância desse projeto.

MOVIMENTO CADEIA PARA MAUS-TRATOS 
É O MAIOR EXÉRCITO DA CAUSA ANIMAL

por meio de Emendas 
Pa r l amenta res ,  o  va -
lor de R$ 250 mil reais 
para viabilizar o trata-
mento cirúrgico para as 
pacientes diagnostica-
das. A finalidade é ze-
r a r  a  f i l a  d e  e s p e r a 
e oferecer recursos às 
moradoras de Indaiatuba 
para o tratamento com-
bativo.

Del. Bruno Lima en-
via Emenda para aqui-
sição de fuzis

Para o setor de segu-
rança pública e para ga-
rantir a integridade dos 
moradores da cidade, o 
deputado Bruno Lima 
enviou uma emenda que 
será usada para a compra 
de 8 fuzis para os grupos 
operacionais da Guar-

da da cidade de Indaia-
tuba. A segurança pú-
blica de Indaiatuba vem 
s e n d o  d e s t a q u e  e n -
tre as cidades do Esta-
do de São Paulo e, com 
melhorias à Guarda, a 
segurança local  avan-
çará ainda mais,  man-
tendo Indaiatuba como 
referência no setor para 
as cidades vizinhas.

Deputado delegado Bruno Lima, defensor dos animais

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Grupo Mais Expressão disponibiliza
serviços de assessoria de comunicação

Já tradicional em toda 
região por conta do jor-
nal e de várias mídias 

onde atua, o Grupo Mais 
Expressão também oferece 
assessoria de comunicação. 
A prestação de mais esse ser-
viço começou a ser realizada 
neste ano e já conta com 
parceiros comerciais como 
o Esporte Clube Primavera. 

Para realizar a função, o 
Grupo conta com profissio-
nais dedicados que buscam a 
melhor forma de comunicar 
e divulgar as informações, 
despertando a curiosidade 
nos setores de imprensa e 
também no público-alvo. A 
parceria com o Primavera, 
por exemplo, ajudou na ex-
posição da marca do clube 
nos mais diversos meios de 
informação da região. 

Para que o objetivo no 

Primeiro compromisso foi acertado com a diretoria do 
Esporte Clube Primavera para a exposição da marca e 
para a melhoria da relação com a imprensa

A próxima revista do 
Grupo Mais Expressão será 
a Revista de Variedades, 
que deve circular no mês de 
maio. A capa da publicação 
traz a advogada Alexsandra 
Manoel Garcia, especialista 
em direito de família. A 
profissional vai falar da 
sua trajetória até chegar às 
atividades atuais. 

Além dela, haverá re-
portagens nas áreas de 
educação, saúde, cultura, 

Próxima revista será de variedades, que circula em maior
gastronomia, games, pets e 
beleza. Destaque para uma 
história de sustentabilidade 
de marcas. O detalhe para 
os pontos fortes da gastro-
nomia de Indaiatuba. Veja 
ainda sobre treinamento de 
cães. 

Mesclando edições te-
máticas e de variedades, o 
Grupo Mais Expressão 
chegou a 74ª edição, ao 
lançar na semana passada 
a revista temática da cons-

trução civil, publicação que 
trouxe projetos e soluções 
exclusivos para a área que 
foram desenvolvidos por 
profissionais de alto nível.

As revistas do Grupo 
Mais Expressão circulam 
em média com 10 mil exem-
plares, podendo variar para 
mais conforme o assunto. 
A distribuição da revista é 
gratuita. Ela também fica 
disponível em pontos de 
grande circulação. (LM)

SANDRO RODRIGUES/EC PRIMAVERA

Attilio Rossini, responsável pelo Departamento de 
Marketing do Primavera: ‘Trabalho excelente’

aumento de exposição da 
marca fosse cumprido, a 
equipe trabalhou a partir 
de um método propositi-
vo, encaminhando releases 
(reportagens enviadas aos 
veículos de imprensa) e 
mantendo contato constan-
te entre clube e setores da 
imprensa.

“O trabalho é excelente, 
notamos um aumento da 
construção do relaciona-
mento do clube junto aos 
meios de comunicação da 
cidade e da região. Junto ao 
bom resultado que tivemos 
em campo na A-2, estamos 
crescendo também na parte 
do marketing”, disse Attilio 
Rossini, responsável pelo 
Departamento de Marketing 
do clube.

Para o diretor geral do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan De Santi, essa nova 
área é fundamental para 
aumentar as possibilidades 

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

de expansão do Grupo. 
“Estamos sempre olhando 
para o futuro, pensando 
em outros serviços que os 
nossos parceiros comerciais 
podem necessitar, mas faze-
mos isso sempre sem perder 
o nosso DNA, que está na 
proximidade com o cliente 
e na qualidade do trabalho 
realizado”, comentou. 
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Casos de estelionato pela internet já 
somam quase a metade dos registros

O começo do ano de 
2022 foi marcado 
por um aumento no 

número de estelionatos pela 
internet, tipo de crime que 
vem crescendo desde o iní-
cio da pandemia, em 2020. 

Milhares de pessoas 
caem todos os dias em gol-
pes que pedem para envia-
rem dinheiro para contas 
de laranjas (pessoas que 
não existem). Essas vítimas 
acham que estão fazendo um 
ótimo negócio ou pior: têm 
suas contas invadidas pelos 
bandidos. Só no mês de mar-
ço, o jornal Mais Expressão 
teve acesso a 120 boletins de 
ocorrência e 45% deles eram 
de estelionato.

A maioria dos golpes 
consiste em um criminoso 
enganando a vítima para ob-
ter algum tipo de vantagem, 

Em março, representaram 45% do total; tipo de crime vem crescendo desde o início da pandemia 
sendo na maioria das vezes 
para conseguir dinheiro.

O titular de Delegacia de 
Polícia de Indaiatuba, Luiz 
Fernando Dias de Oliveira, 
orienta que as pessoas se 
acautelem sempre e que 
não confiem em vantagens 
exageradas, sobretudo feitas 
por desconhecidos.

O golpe mais comum 
acontece no aplicativo de 
WhatsApp. Utilizando a 
mesma foto do perfil da 
vítima conseguida em rede 
social, o criminoso pega um 
número desconhecido e se 
passa pela pessoa. Com esse 
número, entra em contato 
com amigos e parentes e 
pede transferências de di-
nheiro, dizendo que depois 
fará a devolução. Mas isto 
não acontece.

Outro golpe muito co-
mum é o de agentes de 
banco. Os criminosos ligam 
para as pessoas se passan-

do por agentes bancários 
e alegando que foi feita a 
transferência de uma quantia 
(geralmente utilizam quan-
tias altas) e dizem que, para 
proteger a conta, precisam 
que a vítima siga o passo a 
passo que passam a infor-
mar. Assim que finalizada a 
ligação, a conta da vítima é 
hackeada. 

O crime de estelionato, 
definido no artigo 171 do 
Código Penal Brasileiro, 
tem pena de 1 a 5 anos de 
reclusão, além de multa. 
Porém, na maioria dos casos, 
é difícil a vítima reaver o 
valor perdido, ainda que o 
criminoso seja preso.

Como se proteger
Para que o crime de es-

telionato fique comprovado, 
é preciso demonstrar que 
o autor obteve vantagem 
prejudicando outra pessoa 
por meio de esquema que 

REPRODUÇÃO

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

Polícia prende jovem com 
16 tabletes de maconha

A Polícia Militar prendeu 
em flagrante um jovem de 19 
anos que portava 16 tabletes 
de maconha e que foi acusado 
de ser o responsável por mais 
sete tabletes encontrados em 
um terreno baldio, além de 
outros nove escondidos na 
janela do posto de saúde do 
Jardim Morada do Sol. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 
viram o jovem mexendo na 
janela do posto de saúde, 
localizado na Praça Corolla, 
na sexta-feira (22), e foram 
averiguar. Ao perceber que 
tinha sido descoberto, ele saiu 
correndo com uma sacola e a 
atirou em um terreno baldio. 

Os policiais se dividiram 
e, enquanto um prendeu o 
jovem, o outro apanhou a 
sacola. A droga estava den-
tro dela. O acusado tinha 
R$ 500 nos bolsos. Depois 
da prisão e apreensão da 
droga, os policiais e o jovem 
voltaram ao posto de saúde 
e o restante do entorpecente 
foi localizado. 

Questionado sobre a pro-
cedência das substâncias, 
o acusado alegou que não 
lhe pertenciam. Diante dos 
fatos, ele foi levado para a 
Delegacia de Polícia e os 
entorpecentes apreendidos. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).

induziu a vítima a erro. 
Normalmente, os este-

lionatários são pessoas que 
oferecem muitas vantagens. 
A dica é ficar sempre alerta. 
Quando a esmola é demais, 
deve se desconfiar. Hoje 
com os meios eletrônicos, 
esses anúncios de vendas 
de produtos muito abaixo 

do valor de mercado devem 
ser vistos com desconfian-
ça. É sempre aconselhável 
verificar. Tenha e haja com 
cautela nessas propostas 
muito vantajosas.

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

DIVULGAÇÃO

Guarda Civil apreende 1,3 t de cocaína
que seria distribuída para a região

A Guarda Civil apreen-
deu 1,3 tonelada de coca-
ína, avaliada em cerca de 
R$ 35 milhões, que estava 
sendo transportada em um 
caminhão carregado de mi-
lho, na noite de quarta-feira 
(27), na Av. José Maria 
Marques de Oliveira, altura 
do Condomínio Village 
Haras São Luiz, em Salto.

A droga seria distribu-
ída na região, segundo a 
corporação apurou com o 
motorista. Ele disse que 
receberia em torno de R$ 
5 mil para realizar o trans-
porte. O motorista foi pre-
so em flagrante e a carga 
apreendida.

Os guardas pararam o ca-
minhão porque o motorista 
imprimia alta velocidade. 
Durante a revista, nada de 
ilícito foi encontrado de 
pronto, mas, nervoso e com 
medo, o motorista confessou 

que transportava a droga. 
Então foram encontrados 
44 fardos enfiados no meio 
da carga de milho, cada um 
com 30 tijolos de cocaína 
de 1 kg cada. (Rayane 
Lins, do programa de es-

A droga estocada na delegacia de Salto após a apreensão 

Registros de boletins de ocorrências relatam perdas 
de dinheiro e muitas delas de forma irrecuperável



Metodologia auxilia na formação do caráter

Programa envolve a família e os professores junto com o aluno
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Colégio Meta trabalha afetividade nos 
processos de ensino e aprendizagem 
Proposta pedagógica é fundamentada na formação integral, ética e cidadã dos estudantes

Afetividade, o que sig-
nifica esse termo tão 
utilizado em diversas 

situações? Ser afetivo está 
relacionado à demonstra-
ção de um sentimento de 
querer bem, de cuidar do 
outro, verdadeiramente, se 
importando com ele. É por 
meio da afetividade que se 
estabelecem vínculos entre 
as pessoas, os quais se for-
talecem pela convivência.

O Colégio Meta possui 
proposta pedagógica fun-
damentada na formação 
integral, ética, cidadã e, 
consequentemente, volta 
seu olhar para a importância 
da afetividade e o desen-
volvimento de habilidades 
socioemocionais. 

Ainda sobre a afetivida-
de, é também relevante saber 
que ela está diretamente 
conectada à formação do 
caráter dos indivíduos. As-
sim, os sentimentos afetivos 
exercem um importantís-
simo papel durante toda a 
vida, sobretudo na infância, 
quando o encantamento 

com as descobertas, pelo 
conhecimento do mundo 
circundante são intensos e 
representam o princípio da 
educação formal.

Relação sensorial
Você deve estar se per-

guntando qual a relação 
entre afetividade e aprendi-
zagem, não é mesmo? Pois 
bem, vamos lá. A educação 
se transformou em muitos 
aspectos e ainda se trans-
forma a cada dia. Muitas 
vezes, quando pensamos 
em educação, logo vem em 
mente o saber pedagógico, 
os conteúdos, o conhecimen-
to dos conceitos acadêmicos, 
o sucesso nos vestibulares e 
no Enem. 

Porém, é preciso focar 
o olhar naquele que repre-
senta a demanda principal 
das escolas, o estudante, e, 
nesse caso, é essencial que 
o processo de aprendizagem 
envolva aspectos cognitivos 
e socioemocionais, o que 
implica na necessidade de 
olhar mais detida e pro-
fundamente também para a 
história de vida e as emoções 
que o estudante traz.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Oferecer uma educação 
afetiva deve, portanto, ser 
o centro das instituições de 
ensino e dos professores, por 
se tratar de um elemento que 
auxilia a formação do caráter 
e condiciona ações compor-
tamentais dos educandos. 
Compreender a escola como 
a continuidade ampliada do 
universo familiar é a chave 

O programa LIV (Labo-
ratório Inteligência de Vida) 
está implantado em todos os 
segmentos, envolvendo estu-
dantes da Educação Infantil 
ao Ensino Médio. Mas, isso 
não basta, porque para que o 
programa se reflita na forma-
ção dos estudantes, de fato, 
é preciso também formar a 
equipe escolar em sua íntegra, 
além de estabelecer conexão 
absoluta com as famílias. 

Por isso, o programa LIV 
em família e LIV para profes-
sores continua a todo vapor. A 
cada ano, aproximadamente 
quatro encontros são reali-

Professora acompanha o aluno nas atividades que levam a nova 
aprendizagem para aumentar a resposta sensorial

Proximidade é essencial para que a aprendizagem envolva 
aspectos cognitivos e socioemocionais

para uma formação integral e 
bem-sucedida.

O Colégio Meta possui 
equipes treinadas para isso e 
foca na importância da afeti-
vidade e no desenvolvimento 
de habilidades socioemocio-
nais a partir de uma proposta 
pedagógica fundamentada 
na formação integral, ética e 
cidadã. 

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas no 
Colégio, acesse o portal www.
colegiometa.com ou vá visitar a 
escola. A Unidade I está situada 
à Rua Hermínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina, e a Unidade II, à 
Av. Cel. Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1541, Itaici.

Serviço

zados com as famílias e com 
a equipe escolar, formando 
todos os atores envolvidos 
no enfrentamento dos desa-
fios impostos pela sociedade 
contemporânea.

Em todas as aulas e ativi-
dades, se constata a presença 
marcante das relações afeti-
vas. Talvez, por isso, o com-
portamento dos estudantes é 
sempre tão tranquilo, suave, 
receptivo, cooperativo. Até 
mesmo durante as aulas de 
Fundamentos da Adminis-
tração, disciplina que compõe 
o currículo do Novo Ensino 
Médio.

BIBLIOTECA – A bi-
blioteca pública de Indaia-
tuba passou a se chamar 
Antônio Modanesi. A ho-
menagem partiu de Arthur 
Spíndola (PP). Modanesi 
criou a primeira biblioteca 
de Indaiatuba, com acervo 
de 1300 volumes.

CURSO - A Secretaria 
de Governo da Prefeitura de 
Indaiatuba e o Senai promo-
vem curso de fabricação de 
pães doces e semi doces. O 
curso ocorrerá de 2 a 17 de 
maio, das 13h às 17h, será 
gratuito e presencial na sede 
da Volacc. Informações pelo 
telefone (19) 3834-9272.

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 
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Márcia Paccor se tornou referência 
para quem busca por boa decoração 
Empresária está há 25 anos no ramo e montou uma loja 
completa para quem busca serviço com diferencial

CURSO 1 - A Fiec en-
tregou certificados de quali-
ficação profissional, na ter-
ça-feira (26), para 63 alunos 
dos cursos de inglês básico 
e de inspetor de qualidade. 
O superintendente da Fiec, 
Geraldo Garcia, disse que 
quem busca por qualificação, 
sai na frente no mercado de 
trabalho. O curso de qualifi-
cação foi gratuito.

CURSO 2 - Estão abertas 
inscrições para o curso de fa-
bricação de pizzas e salgados 
que a Secretaria de Governo 
da Prefeitura de Indaiatuba 
promove, em parceria com o 
Senac. As inscrições devem 
ser realizadas pelo link: ht-
tps://www.sympla.com.br/
evento/curso-fabricacao-de-
-pizzas-e-salgados-senai-se-
brae-aqui-indaiatuba-presen-
cial-d5369/1482770.

História da empresa começou no dia do casamento Início foi de muito aprendizado 

Márcia Paccor Deco-
rações é uma em-
presa que atua no 

segmento de decoração de 
eventos, como casamentos, 
festas de debutantes (15 
anos), formaturas, aniversá-
rios, batizados, comunhões 
e confraternizações particu-
lares e corporativas, sempre 
com a missão de oferecer 
produtos de alta qualidade 
e diferenciados para seus 
clientes, com um serviço 
completo de decoração.

Com o compromisso de 
aperfeiçoamento contínuo 
de seus produtos e serviços, 
trazendo sempre o que há 
de novo e as tendências 
no mercado de decoração, 
Márcia Cristina Paccor P. 

Damasco, proprietária da 
empresa, conta que o gran-
de diferencial de seu ateliê, 
além do serviço completo 
em decoração, é o amor pelo 
que faz e o fator humano. “A 
gente coloca um pouco do 
nosso coração em tudo que 
a gente faz, sabemos que o 
que fazemos é a realização 
do sonho de outra pessoa. 
Saber que nossos clientes es-
tão nos deixando fazer parte 
disso e que eles acreditam 
que os sonhos deles estão em 
boas mãos, é um sentimento 
incrível”, afirma ela.

Com sua sede em Indaia-
tuba e a realização de festas 
em toda a região, a empresa 
também cria e faz arran-
jos de flores e buquês para 
noivas. Para atender aos pa-
drões dos clientes, o atendi-
mento prioriza a qualidade. 

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

A empresa dispõe de equipe 
especializada em decorações 
de festas para garantir que o 
serviço seja de bom gosto, 
mantendo uma política de 
qualidade, respeito e de total 
atenção aos clientes, desde 
a organização até o fim do 
evento. 

Por conta do diferencial, 
dedicação e trabalho da 
empresa, a Marcia Paccor 
Decorações está presente 
no maior site de casamentos 
do mundo, o “casamentos.
com”, tendo ganhado o prê-
mio de destaque de decora-
ção em 2021, reconhecimen-
to que orgulha a empresária 
Márcia Paccor.

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

A empresária Márcia 
Cristina Paccor P. Damasco 
trabalha com decoração há 
25 anos, mas só há 12 anos 
abriu seu espaço físico de 
trabalho, que era um grande 
sonho dela. “Basicamente a 
loja nasceu quando eu me 
casei.”, conta a proprietária.

Na época, Márcia tra-
balhava com sua mãe, que 
hoje é dona da floricultura 
Recanto das Flores, e, como 
já trabalhava no ramo, es-
tava sempre ligada ao que 
estava em alta no setor de 
decoração de eventos. “Aqui 
na cidade não tinha ninguém 
que oferecesse o que eu esta-
va buscando. Havia bastante 

DIVULGAÇÃO

A empresária Márcia Cristina Paccor P. Damasco, 

Fachada da Márcia Paccor Decorações

Endereço: Av. Manoel Ruz Peres, 2.810, Jardim Colonial
Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 18h
Contato: (19) 98129-1125
Site: http://marciapaccordecoracoes.com.br
Redes sociais: instagram: @marciapaccordecoracoes /facebook: 

Márcia Paccor Decorações

Serviço

floriculturas que trabalha-
vam com arranjos, mas era 
só.”, comenta a empresária.

 Para iniciar o negócio, 
ela se juntou com o noivo 
e um amigo dele. “Lembro 
que chegamos a confeccio-
nar alguns móveis e aces-
sórios que eu queria usar 
no dia. Aí chamamos uma 
amiga da minha mãe, que 
tinha floricultura também, 
para nos ajudar na parte dos 
arranjos”.

“No dia 31 de maio de 
1997, eu estava me casan-
do. Ao ver que tudo que eu 
havia idealizado para o meu 
casamento, eu consegui con-
cretizar e, principalmente, 

que eu tinha amado todo o 
processo de realmente pro-
duzir a minha decoração, eu 
sabia que havia encontrado 
a minha vocação”.

Como já trabalhava na 
floricultura de sua mãe, 
Márcia iniciou lá mesmo os 
seus trabalhos. As pessoas 
iam atrás de arranjos, mas 
ela oferecia mais. O servi-
ço completo de decoração. 
Conforme os anos foram 
passando, cada vez mais 
Márcia foi se aprofundando 
e estudando sobre o ramo, 
ficando atenta às tendências 
e investindo ainda mais no 
seu negócio, o que prospe-
rou. (RL).

“No começo eu trabalhei 
muito. Pegava centenas de 
festas, fazia feiras do seg-
mento, fiz novos contatos 
e tudo isso pra fazer minha 
empresa crescer. Trabalho 
árduo que deu resultados in-
críveis e me ajudaram muito 
no meu próximo sonho, que 
era ter uma sede própria.”, 
conta a proprietária Márcia 

Paccor Decorações.
Em 2020, depois de todo 

o esforço, Márcia inaugurou 
o seu próprio espaço, com 
direito a um showroom que 
ela sempre quis ter, ofere-
cendo a melhor experiência 
e atendimento para os seus 
clientes com conforto e di-
versificação. (RL).
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Depois da redução de casos de Covid-19, 
outras doenças voltam a ganhar atenção

Pacientes com alta médica retomam tratamentos na área de saúde mental em Indaiatuba

Cirurgias eletivas já ocorrem em maior número e pacientes retomam tratamentos na saúde mental
REPRODUÇÃO

Depois de observar 
uma queda substan-
cial na quantidade de 

agendamentos médicos não 
relacionados ao coronavírus 
desde o início da pande-
mia no Brasil, em março 
de 2020, levantamento da 
Associação Brasileira da 
Indústria de Tecnologia para 
Saúde (Abimed) aponta que 
esse número voltou a crescer 
desde 2021 e segue crescen-
do agora com a flexibiliza-
ção das regras sanitárias da 
pandemia.

Os registros, marcados 
até novembro de 2021, des-

tacam crescimento de 18% 
em procedimentos ambu-
latoriais e 24% em proce-
dimentos hospitalares, se 
comparados ao ano de 2020.

Mas não foram somente 
os tratamentos “menores” e 
cirurgias eletivas que dimi-
nuíram no período: procedi-
mentos de alta complexida-
de, como cirurgias cardio-
vasculares caíram cerca de 
18% em 2020, equiparadas 
ao ano anterior.

Numerosos outros tra-
tamentos e procedimentos 
médicos, como os relativos 
a câncer e doenças crônicas 
foram postergados pelos 
próprios pacientes. Com 
a melhoria do quadro da 

A médica psiquiatra Kari-
na Barbi, da Clínica Equiphe, 
comenta que, tanto em sua 
visão quanto para seus cole-
gas também psiquiatras, já no 
ano passado se observava um 
aumento leve. “Mas, nesse 
ano, o aumento de procura 
por consulta foi significati-

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Covid-19 em 2021, graças 
à vacinação, os números de 
atendimentos não relacio-
nados à doença voltaram a 
crescer.

Para o presidente da 
Abimed, Fernando Silveira 
Filho, criou-se um efeito 
“bola de neve”, que exige 
mais investimentos na área 
de saúde, “pois há uma de-
manda represada que precisa 
ser atendida. Para quem tem 
alguma doença, é inviável 
aguardar meses por um exa-
me. É preciso universalizar 
cada vez mais a saúde para 
que as pessoas também te-
nham acesso a tratamentos 
médicos adequados”.Dra. Karina B. Silva Barbi, psiquiatra na Clínica 

Equiphe e docente na PUC-Campinas

vo”, comenta.
Para ela, outro fator no-

tável se dá com o retorno 
de pacientes que tinham re-
cebido alta previamente: 
“Percebi que alguns pacientes 
que tinham tido alta ou que 
estavam mais estabilizados 
voltaram e/ou tiveram uma 

piora do quadro em função 
da pandemia”.

Uma pesquisa de março, 
realizada pela OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), 
em 2020, primeiro ano da 
pandemia de Covid-19, a pre-
valência global de ansiedade 
e depressão aumentou cerca 

de 25%, e 90% dos países 
participantes da pesquisa 
passaram a incluir a saúde 
mental e o apoio psicossocial 
em seus planos de resposta à 
doença. 

“As informações que te-
mos agora sobre o impacto 
da Covid-19 na saúde mental 

do mundo são apenas a ponta 
do iceberg”, declarou Tedros 
Adhanom, diretor-geral da 
OMS. “Este é um alerta para 
que todos os países prestem 
mais atenção à saúde mental e 
façam um trabalho melhor no 
apoio à saúde mental de suas 
populações”. (HM).





Laboratório Edna Jaguaribe vai marcar
presença no Frutos de Indaiá de 2022 
Conhecida por sua excelência e qualidade, empresa está há 40 anos no mercado de Indaiatuba
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Fachada do prédio instalado na Avenida Fábio Roberto Barnabé

cada dia mais os seus serviços, 
prezando pela confiabilidade 
dos seus resultados através de 
investimentos nas pessoas, equi-
pamentos e unidades.

Seu diferencial está em seus 
equipamentos, que analisam os 
exames da forma mais rápida 
possível, onde os pacientes 
que realizam seus exames pela 
manhã, já têm os resultados dis-
poníveis no mesmo dia, apenas 
algumas horas depois. Além dis-
so, os laboratórios Edna Jagua-
ribe estão distribuídos em quase 
todos os principais bairros da 
cidade de Indaiatuba, atendendo 
ainda em torno de 35 cidades da 
região, com o intuito de facilitar 
a vida dos seus pacientes. 

Com exceção de sua espe-
cialidade em análises clínicas, o 
laboratório também realiza toda 
a parte de exames de imagem, 
como mamografia, densitome-
tria e ultrassom. 

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

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

Troféu foi criado para representar a força e a vitória
Criado em 2005, o Troféu 

Frutos de Indaiá é reconhecido 
como o melhor e maior evento 
de premiação de Indaiatuba e 
região. Com o intuito de pre-
miar e celebrar pessoas e em-
presas que produzem na cidade, 
criando empregos e gerando 
renda, bem como construindo 
uma relação de sucesso com a 
comunidade. 

O troféu foi desenhado pela 

artista plástica Maria Vaz (a 
Memê), simbolizando a repre-
sentação de uma folha da pal-
meira (“Indaiá” em tupi-guara-
ni), árvore que significa força, 
resistência e vitória, celebrando 
o sucesso, que é, de acordo com 
Alan di Santi, o diretor geral do 
Grupo Mais Expressão, o prin-
cipal significado da premiação.

Ao longo dos anos, o evento 

já recebeu diversos artistas da 
música brasileira, como Roupa 
Nova, Alexandre Pires e Elba 
Ramalho. Neste ano, em sua 16ª 
edição, a celebração recebe a 
dupla sertaneja Marcos & Belu-
tti, que tem 14 anos de história 
com músicas que viralizaram, 
como “Domingo de Manhã”, 
“Eu Era” e “Aquele 1%”. (RL).

Atuando no mercado de 
Indaiatuba há 40 anos, 
o Laboratório Edna Ja-

guaribe vem proporcionando 
confiança nos diagnósticos e tra-
balhando com excelência para 
melhor atender aos seus clientes, 
sempre conquistando o bom 
relacionamento e a confiança.

Neste ano, o Laboratório 
Edna Jaguaribe estará na 16ª edi-
ção do Frutos de Indaiá, evento 
do Grupo Mais Expressão, que 
ocorre no segundo semestre.

Os administradores desta-
cam a alegria de poderem parti-
cipar do Troféu Frutos de Indaiá, 
porque sempre prezaram pela 
qualidade no atendimento e ra-
pidez no resultado dos exames, 
enxergando essa participação 
como um reconhecimento do 
trabalho ao longo desses 40 
anos. 

Dedicando o máximo de 
qualidade em análises clínicas, 
o Laboratório Edna Jaguari-
be vem buscando aperfeiçoar 

DIVULGAÇÃO
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Saem os semifinalistas da Copa Avaí

Depois do intervalo do 
feriado da Páscoa, os 
times da Copa da Vila 

Avaí de Futebol Amador re-
tomaram os jogos decisivos 
e o retorno foi marcado pelo 
grande número de gols nos 
jogos das quartas-de-final, 
18 no total, uma média de 4,5 
gols por jogo. Embora cheio 
de emoção e de equilíbrio 
em alguns jogos, os quatro 
primeiros colocados da 1ª fase 
não deram chance para o azar, 
avançando na competição.   

Na primeira partida do dia 
decisivo, o Mastiga Samba / 
Disk Breja venceu o Exquenta 
/ Sol Jóias com uma grande 
contribuição de Carlos Car-
va, conhecido como Louro, 
que marcou os dois gols do 
confronto. Derrotado por 2-0, 
o Exquenta foi eliminado da 
competição. 

O segundo confronto do 
dia ficou marcado pela gole-
ada do Amigos do Cachorrão 
em cima do time que dá nome 
ao torneio, o Vila Avaí, por 
5-1. Foram dois do Helton, 
dois de Heverton, mais co-
nhecido como Tom, e um 

gol marcado por Alan Souza, 
o Popó. O time da casa ainda 
descontou com Ary, mas não 
evitou a derrota. 

No duelo entre Otro Iske-
ma e NBF, a partida começou 
equilibrada. Felipe abriu o 
placar para o Otro Iskema, 
mas Rodrigo empatou para o 
NBF. Daí em diante, o Otro 
Iskema cresceu bastante e 
aumentou a vantagem no pla-

Times classificados precisam vencer apenas mais uma partida agora para chegar à grande final
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LIDI / REPRODUÇÃOLUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

car com dois gols de Jardel. 
Ronaldo e Felipe também 
deixaram a marca deles na 
partida, ampliando o placar 
para 5-1. Diego Ramos fez 
o segundo no NBF, mas a 
partida já estava decidida, 
finalizando em 5-2. 

O confronto final entre 
Samuka e Amigos do Toco 
trouxe também bastante emo-
ção para os torcedores que 

foram acompanhar os jogos 
da competição. Favorito no 
confronto, o Amigos do Toco 
viu o adversário abrir o placar 
em um lindo gol de falta de 
Luiz Chagas, conhecido como 
Carreta. Na segunda etapa, no 
entanto, o Samuka recuou e 
os Amigos do Toco fizeram 
valer a melhor campanha da 
primeira fase, virando a parti-
da, com dois gols de Matheus 

Schiavo, o Simão.
As semifinais acontecem 

já no domingo, 1º de maio. A 
partida que define o primeiro 
finalista será às 08h30, entre 
Mastiga Disk Breja e Ami-
gos do Toco. Na sequência, 
jogam as equipes do Amigos 
do Cachorrão e Otro Iskema 
disputam a outra vaga para 
a grande final da Copa Vila 
Avaí 2022.

Time do Outro Iskema

Time do Mastiga Samba

Equipe Amigos do Toco 

Equipe Amigos do Cachorrão 
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Primavera conhece os adversários que 
vai enfrentar na Copa Paulista 2022

O Primavera conheceu 
os seus adversários 
e o grupo no qual 

irá disputar a Copa Paulista 
2022. O Conselho Técnico 
foi realizado na quinta-feira 
(28), em Campinas. Duran-
te o evento, a Federação 
Paulista também explanou 
o formato e os métodos da 
disputa. Finalistas poderão 
escolher entre vaga na Copa 
do Brasil ou Série D do Bra-
sileirão de 2023. 

Contando com 17 clubes 
divididos em três grupos, o 
Fantasma ficou no Grupo 2. 
Junto ao time de Indaiatuba 
estão velhos conhecidos 
locais, como XV de Piraci-
caba, São Bento, Rio Claro, 
Lemense e Desportivo Bra-
sil. Destes, somente a equipe 
do Desportivo Brasil disputa 
a A-3 do Paulistão, todos os 
outros adversários estão jun-

No grupo, estão velhos conhecidos: XV de Piracicaba, São Bento, Rio Claro, Lemense e Desportivo
tos ao Primavera na divisão 
de acesso do Paulista.  

Na primeira fase, os ti-
mes jogam entre si em turno 
e returno no grupo. Avan-
çam à fase de mata-mata 
os dois melhores colocados 
de cada grupo e os dois ter-
ceiros mais bem colocados 
da competição. A partir da 
segunda fase, a Copa seguirá 
um sistema de mata-mata, 
começando nas quartas-
-de-final. A Copa Paulista 
tem previsão de início para 
o dia 3 de julho e a grande 
final acontecerá em 16 de 
outubro. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do clube, 
o Primavera segue realizado 
ajustes no elenco. A ideia 
do clube é mesclar alguns 
jogadores mais experientes 
com jovens em desenvolvi-
mento. “O objetivo é ganhar 
sempre, é para isso que 
trabalhamos. Neste campeo-
nato iremos dar mais espaço 

RODRIGO CORSI/AGÊNCIA PAULISTA

a jogadores de grande po-
tencial”, afirmou o diretor-
-executivo de futebol, Luiz 
Carlos Cavalheiro. 

Outros grupos
No Grupo 1, a compe-

tição promete ser de muita 

Chegou a vez de relembrarmos o time do EC Primavera octacampeão amador de Indaiatuba de 
1966. O time que marcou época e foi campeão com justiça do campeonato. O Fantasma permaneceu 
disputando títulos amadores até 1975, voltando ao futebol profissional em 1976.

Dirigentes dos clubes que vão participar da Copa 
Paulista reunidos no Conselho Técnico em Campinas 

LUCAS MANTOVANI
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Zagueiro vai jogar pelo Paraná
Depois de duas passagens 

pelo Primavera, o zagueiro 
Victor Caetano acertou contrato 
com o Paraná Clube e vai dis-
putar a Série D do Campeonato 
Brasileiro. O acerto aconteceu 
há pelo menos um mês, mas o 
jogador ainda não foi regulariza-
do no BID da CBF, o que deve 
acontecer em breve. No clube 
paranaense, ele deve enfrentar 
disputa pela titularidade. 

Caetano estava no Prima-
vera desde a Copa Paulista de 
2021, onde jogou 6 partidas. 
Para 2022, o zagueiro se man-
teve nos planos do até então 
técnico Ademir Fesan e iniciou 
a Paulista da A-2 entre os 11 
titulares contra a Portuguesa, 
na estreia do time, ao lado de 
Willian Rocha. Nas rodadas se-
guintes, o jogador alternou entre 
o banco e a titularidade, mas 
Rodrigo Arroz acabou sendo o 

escolhido para formar a dupla 
de zaga e com boas atuações 
acabou não dando espaço para 
uma retomada de Caetano.   

Com 24 anos, o jogador foi 
cria da base do América-MG, 
entre 2015 e 2017. Depois pas-
sou pelo Social, de Minas, e 
pelo Real Sport Club, no RS. 
A primeira grande sequência 
em um time de maior renome 
aconteceu em 2019, quando o 
zagueiro chegou ao Mirassol 
para disputar a Copa Paulista, 
sendo titular na competição em 
18 dos 20 jogos da equipe. 

Em 2020, ele chegava para 
a sua primeira passagem pela 
camisa do Primavera. Veio 
para a disputa da Série A-3 e da 
Copa Paulista. Após o término 
da Copa, ele foi emprestado ao 
Juventus Jaraguá. Ao final do 
estadual, o jogador retornou para 
a sua segunda passagem. (LM).

Memórias do E.C. Primavera

rivalidade com Botafogo-SP 
e Comercial no clássico 
Come-Fogo e também pelo 
clássico regional Marília 
e Noroeste. O Sertãozinho 
completa as equipes do gru-
po. 

O terceiro chaveamento 

guardou espaços para equi-
pes bastante tradicionais do 
Estado, como a Portuguesa 
(atual campeã da Série A-2), 
São Caetano e Juventus. 
Ainda no grupo estão Água 
Santa, Oeste e EC São Ber-
nardo. 



Indaiatuba, responsável pelo 
evento, os Paralamas foram 
uma das bandas mais feste-
jadas como atração, mos-
trando carinho que o público 
nutre por Herbert Vianna e 
companhia. 

O palco externo foi mon-
tando frente ao Paço Munici-
pal, na avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
número 2.800, no Jardim 
Esplanada. 

A organização orienta 
que o público chegue com 
antecedência para poder-
prestigiar a apresentação 
sem atropelos.
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Paralamas abre a edição   
do Maio Musical de 2022

A banda “Os Paralamas 
do Sucesso” abre as 
apresentações do 

projeto Maio Musical no dia 
1º, domingo, com um show 
gratuito no Parque Ecológi-
co de Indaiatuba, às 19h. A 
banda de fama nacional irá 
dividir o palco com a Or-
questra Sinfônica de Indaia-
tuba, que tradicionalmente 
inicia as comemorações do 
projeto todo ano. 

No setlist, os Paralamas e 
a Sinfônica prometem tocar 

Banda se apresenta junto com a Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, trazendo seus grandes sucessos 

os grandes sucessos do gru-
po de rock em uma mistura 
bem intensa. Músicas de 
sucesso como “Uma Brasi-
leira”, “Ela Disse Adeus”, 
“Lanterna dos Afogados”, 
“Melô do Marinheiro” e 
tantos outros hits poderão 
ser ouvidos pelo público pre-
sente. Em vídeo divulgado 
nas redes sociais, o baterista 
João Barone convocou a pre-
sença do público. “Vamos 
fazer um show imperdível. 
Esperamos a presença de 
todos”, comentou. 

Dentre os comentários 
nas redes da Prefeitura de 

Após dois anos Evento volta a ser realizado presencialmente
O prefeito Nilson Gaspar 

(MDB), durante o lançamento 
do Maio Musical, disse estar 
feliz com a realização do pro-
jeto. “Estamos muito felizes 
de poder realizar o 30º Maio 
Musical com grandes atrações, 
celebrando também os 30 anos 
do nosso Parque Ecológico”, 
comentou. 

Durante os dias 1º e 6 de 
maio, domingo a sexta, outras 

Após dois anos em formato 
online, a secretária de Cultura 
Tânia Castanho destacou que 
este Maio Musical é o primei-
ro evento presencial depois da 
pandemia. “Depois de reali-
zarmos duas edições virtuais 
com atrações exclusivamente 
locais, voltamos para celebrar 
os 30 anos deste importante 
projeto musical, que cresceu 
e ganha força a cada edição”.

Carnaval paulista se torna 
patrimônio imaterial 

a valorização da cultura 
popular e tradicional de São 
Paulo é um vetor de identi-
dade e de desenvolvimento. 
“O Condephaat dá sequên-
cia ao trabalho fundamental 
de reconhecer e proteger 
o patrimônio imaterial de 
São Paulo com o registro 
das expressões de artistas 
ligadas ao Carnaval, que 
são inúmeras, muito po-
tentes e constituem marcas 
do patrimônio cultural do 
Estado”, afirmou.

Registro é de 2011
O Registro do Patrimô-

nio Imaterial foi criado por 
meio do decreto 57.439, de 
2011, e permite o reconhe-
cimento de manifestações 
culturais do Estado que são 
referências à identidade, 
à ação e à memória como 
expressão de identidade 
cultural e social.

O objetivo é identificar 
e reconhecer conhecimen-
tos, formas de expressão, 
modos de fazer e viver, ritu-
ais, festas e manifestações 
que façam parte da cultura 
paulista. 

O primeiro registro de 
patrimônio imaterial do 
Condephaat foi realiza-
do em janeiro de 2016, 
com o reconhecimento do 
samba paulista. O virado 
paulista, tradicional prato 
da culinária do Estado, foi 
reconhecido em 2018. Já 
o Santuário Nacional da 
Umbanda, em 2019.

Em votação unânime, o 
Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Arque-
ológico, Artístico e Turísti-
co (Condephaat), órgão de 
preservação do patrimônio 
material e imaterial ligado 
à Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do 
Estado, aprovou o registro 
das práticas carnavalescas 
do Estado como patrimônio 
imaterial. 

De acordo com o órgão, 
as práticas carnavalescas 
traduzem saberes, fazeres 
e uma identidade coletiva 
que estabelecem relações 
de pertencimento.

O diploma de registro 
foi entregue nesta terça-fei-
ra (19), no Palácio dos Ban-
deirantes, pelo governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) 
aos representantes da Liga 
das Escolas de Samba de 
São Paulo.

“O caminho mais ade-
quado para preservar e va-
lorizar o Carnaval realiza-
do no Estado de São Paulo 
é identificar e preservar as 
práticas preparatórias dos 
desfiles e, mesmo as ativi-
dades das escolas de sam-
ba, que, por algum motivo, 
não chegam a desfilar na 
avenida, mas que realizam 
atividades relacionadas 
ao Carnaval ao longo do 
ano”, diz o parecer da Con-
dephaat.

Para o secretário de Es-
tado de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão, 

Práticas carnavalescas  ganham outro patamar

Banda é composta por Bi Ribeiro (à esq.), Herbert Vianna (centro) e João Barone (à dir.)

MARCELO MESSINA/LIGA ESCOLAS DE SAMBA SP

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

atrações também se apresenta-
rão no Maio Musical. No dia 4, 
quarta-feira, a banda Dadyna 
vem resgatar clássicos que 
nunca saem de moda, às 20h, 
no Ciaei. Na quinta, 5, o trio 
Sync2, às 19h, e um tributo 
a Amy Winehouse, às 20h, 
ambas apresentações no Ciaei. 
Na sexta, 6, Renan Teixeira e 
Viller Santos trazem o melhor 
do sertanejo.  (LM).
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Signo de Libra
Momento interessante, pois, 
mostra ao nativo a polari-

zação em que possa estar mergulhado. 
Esse posicionamento mental traz pen-
samentos compulsivos, irritações que 
surgem inesperadamente. Agora é um 
excelente período para arejar seus valo-
res e crenças, de tal modo que consiga 
estabilizar ou solidificar suas estruturas 
pessoais. Viagens para longe não estão 
indicadas, nesse momento.

Signo de Escorpião
Ainda voltado para filhos, 
prazeres, ou momentos de 

diversões, o nativo tem suas dificuldades 
ocorrendo em sua saúde ou em seu local 
de trabalho. Sua vida profissional se une a 
aspectos de sua vida familiar e isso pode 
gerar um certo transtorno. Planos para o 
futuro, amizades e percepções de como 
gostaria de estar daqui a algum tempo tor-
nam-se muito claro e objetivos. Risco de 
ter sua popularidade abalada.

Signo de Sagitário
Tenha calma para resolver pro-
blemas relacionados a família, 

casa ou assuntos domésticos. Existem fa-
tos ligados ao passado que podem retornar 
provocando sua calma e tranquilidade. 
Amigos trazem incentivos e alegrias e ten-
dem a frequentar seu lar. Uma renovação 
intensa em seus valores pessoais tende a 
ocorrer por estas semanas. Recordações 
são reorganizadas em sua mente.

Signo de Capricórnio
As emoções estarão à solta. O 
excesso de sensibilidade por 

estas semanas, pode gerar temporariamen-
te dificuldades em seu raciocínio, ou até 
mesmo uma certa preguiça para agir como 
deveria. Isso pode levar a discutir com as 
pessoas. Entenda que o desenvolvimento 
de seu bem-estar material precisará de es-
tabilidade de sua mente e da qualidade de 
seus pensamentos.

Signo de Aquário
Há um mergulho em suas raí-
zes, tradições familiares, trau-

mas gerados na infância ou no passado. O 
nativo começa a tirar lições desses fatos e 
isso ajudará a desenvolver seus talentos. 
Tende a gastar muita energia na tentativa 
de mudar aspectos familiares ou a se liber-
tar daquilo que o torna pesado e tem rela-
ção com sua família ou traumas antigos. 

Signo de Peixes
Por algumas vezes, sua vida 
profissional pode gerar des-

gostos ou até mesmo criar uma certa 
sensação de confusão, e mais ao fim 
da semana tende a deixar mais irritado 
e agitado. Será importante lidar com o 
excesso de sentimentos, com o aumento 
de contato com as pessoas, as mudanças 
na forma de ver as atitudes. Sua mente 
organizará fatos, posturas e ações que 
provocam rupturas em sua estrutura 
interna. 

HORÓSCOPO

De 29 de Abril a 05 de Maio de 2022

Signo de Áries
Tenha cuidado com suas 
atitudes, com as ações in-

tempestivas movidas apenas pelas 
emoções. Lembre-se que todo fato 
sempre tem dois lados. Portanto pode 
ser que você esteja vendo apenas 
um único lado e tomando decisões a 
partir daí. Veja se não seria um bom 
momento para mudar sua filosofia de 
vida. Reveja seus planejamentos para 
que não se iluda.

Signo de Touro
Provável que o nativo se 
aproxime de sua família, ou 

lide com fatos relacionados com sua 
casa ou lar. Sentirá seu desejo dividido 
entre o de se unir e o de se separar às 
suas tradições. Alguns trazem à tona, 
fatos ou traumas do passado ou da sua 
infância e se libertam de alguns aspec-
tos, por isso acabam tendo que lidar 
com seus familiares, em certos casos. 

Signo de Gêmeos
Desejo intenso de renova-
ção em tudo o que faz está 

sendo sentido por boa parte dos gemi-
nianos. Pode ser que sinta a necessida-
de de ter estabilidade, firmeza e solidez 
naquilo que desenvolve. Pode se sentir 
estranhamente dual, pois embora se 
sinta rápido e atuante, quer concretizar 
seus projetos de forma determinada e 
estável. Planejamento seguido de ação 
é a palavra para esse período. Novas 
oportunidades chegando.

Signo de Câncer
Sua comunicação precisa 
ser efetivada de forma a 

manter o raciocínio lógico e as emo-
ções sob controle até ter o entendi-
mento do que está ocorrendo. Gastos 
devido a seus projetos e amizades. 
Momento um pouco arriscado para 
escritos e papéis, pois há risco de 
perdas, renovações diversas trazendo 
inquietações. Riscos de perda, troca, 
interpretações erradas de textos e do-
cumentos. Mais ao fim dessa semana 
será pressionado a mudar alguns há-
bitos.

Signo de Leão
Estabilização de sua vida 
profissional, desenvolvi-

mento das ações provenientes de novos 
contratos. Pode ter rompimentos com 
sociedades ou levantamento de novas 
oportunidades de modo inesperado. 
Estabilidade e firmeza são exigidos 
nesse momento. Não é um bom mo-
mento para viagens que não foram 
organizadas cuidadosamente.

Signo de Virgem
Sua vida profissional esta-
rá em destaque. Algumas 

mudanças em sua filosofia de vida 
ocorrem nesse período. Excelente 
momento para expandir aspectos da 
consciência que estavam adormecidos 
ou ocultos. Sua mente, seus pensamen-
tos e sua capacidade de interpretação 
das leituras avaliam a importância do 
planejamento, de se ter organização 
das ideias, crenças e compreensões.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

rasqueira. A Régia Música 
vem atuando principalmen-
te na produção de manifes-
tações artísticas musicais 
como concertos de música 
clássica e instrumental bra-
sileira; produzindo eventos 
internacionais, junto ao 
Sesc SP – 1.º Festival In-
ternacional de Flauta de São 
Paulo; Festival Internacio-
nal de Música de Câmara 
–; tendo reconhecimento na 
produção de CDs – Prêmio 
Sharp de Música, junto à 
gravadora Paulinas Comep 
–, e de forma independente 
pelo seu selo próprio.

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

Maria José Carrasqueira é
atração no Teatro Ciaei 

A consagrada pianis-
ta brasileira Maria 
José Carrasqueira é 

atração da programação do 
Maio Musical no próximo 
dia 15, às 17h, com o “Re-
cital Ernesto Nazareth”, que 
será apresentado na Sala 
Acrísio Camargo, no Teatro 
Ciaei. 

A promoção é do gover-
no do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Cria-
tiva, em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatuba.

Os ingressos devem ser 
retirados no dia da apre-
sentação, na sede do teatro. 
Recomenda-se que o públi-
co chegue pelo menos 40 
minutos antes do espetáculo 
para retirar o ingresso. Lo-
tação da sala: 750 lugares. 
Todos os protocolos sani-
tários em vigor no Estado 
serão observados.

Maria José Carrasqueira 
é dona de uma sólida carrei-
ra internacional. Ela desen-

Apresentação da pianista com carreira internacional 
ocorrerá na Sala Acrísio Camargo, no próximo dia 15

“Recital Ernesto Nazareth”, 
com a pianista 

Maria José Carrasqueira
Data: 15 de maio, às 17h, na 

Sala Acrísio Camargo, no Teatro 
CIAEI

Endereço: Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 3665.

Ingressos: Retirar 40 
minutos antes

Lotação da sala: 750 lugares

SERVIÇO

volve uma intensa atividade 
como solista, camerista e 
professora convidada, atu-
ando nos Estados Unidos, 
Escandinávia, Europa e 
América Latina.

A pianista foi docente 
da Unicamp, da Escola 
Superior de Música Santa 
Marcelina e a da Univer-
sidade São Judas Tadeu, 
além de ministrar cursos e 
palestras em universidades 
dos Estados Unidos, como 
a Harvard, e o Berklee Col-
lege of Music. 

Solista frente a impor-
tantes orquestras brasilei-
ras, idealizadora e produto-
ra da “Série Régia Música”, 
selo Paulinas Comep-SP, 
ela é a responsável pelas 
edições dos álbuns “O me-
lhor de Pixinguinha” e “O 
livro de Pattápio Silva” (Ir-
mãos Vitale), além de uma 
extensa revisão crítica dos 
“Vinte Estudos para Piano” 
de Camargo Guarnieri.

O espetáculo foi orga-
nizado pela Régia Música, 
que foi criada em 1991 pela 
pianista Maria José Car-

DIVULGAÇÃO 

Maria José Carrasqueira  
tem longa carreira como so-
lista, camerista e professora



Alunas Mariana Pupo, Júlia Santos, Lohany Teixeira 
e Júlia Fernanda da 3ª Série B na saída pedagógica 
para Parque do Mirim (Unidade I).

Alunos Jesse, Luísa e Isis com a professora Fátima 
no lanche do Dia da Cultura Indígena (Unidade I).

A22A22 SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, telhado telhas 
tegula Itu. 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.

Essa semana o Fênix Pensionato levou seus idosos, para 
um passeio no Parque Mundo das Crianças em Jundiaí. 
Foi uma maravilhosa tarde, onde todos desfrutaram de 
um delicioso café da tarde muito especial. Parabéns ao 
Pensionato por proporcionar horas de entretenimento 
aos seus idosos, com vários passeios e comemorações 
de datas festivas nas suas três unidades!

Nossa querida e amiga Ellen, proprietária da Cia do 
Salgado está aniversariando hoje dia 29. O Jornal Mais 
Expressão deseja parabéns, felicidades sempre e que 
Deus a abençoe infinitamente!

Dra. Ana Lúcia, a linda Lory e sua tutora Daiane, fazem 
pose para uma foto, após Banho e Tosa e consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Maternal II A no Dia da Cultura Indígena (Unidade II).

Semana passada dia 20 quem aniversariou foi a querida 
Marisa, do Sesoma,que recebeu um lindo arranjo da 
Floricultura Recanto das Flores, carinho do Jornal Mais 
Expressão. Desejamos felicidades e que Deus a abençoe 
plenamente!

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Quem recebeu um carinho do Mais Expressão foi a Bruna 
Maluf da Decoratto Indaiatuba,  uma linda flor do Recanto 
das Flores, pela comemoração do seu aniversário!

A23A23SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022

Nesta semana a Factor Humano completou 06 anos, 
nós do Mais Expressão desejamos parabéns e muito 
sucesso sempre!

Termina amanhã dia 30 o Bazar do dia das Mães da Volacc – Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer o horário é das 9 às 12 horas, na sede da instituição, que fica na 
Avenida João Ambiel, 1170, no Residencial Duas Marias. Parabéns ao Silvio, Dona Joana, Carmem pelo delicioso café da Cor de Café oferecido para a imprensa e a todos 
voluntários pelo trabalho maravilhoso!!

No dia 24 de Abril foi dia do Vitor Garcia da AMG Advocacia, nós do Mais Expressão, sua Esposa Dra. Alexsandra 
Manoel Garcia e toda sua família desejamos muitas felicidades, saúde e sucesso sempre!!

A Riachuelo inaugurou nesta terça-feira (26), sua nova loja no Polo Shopping Indaiatuba,trazendo um mix completo 
de produtos femininos, masculinos, infantis, acessórios, além do espaço Fashion Beauty, área exclusiva para venda 
de produtos de perfumaria e beleza de marcas nacionais e importadas, a loja conta ainda com um espaço dedicado 
exclusivamente à Casa Riachuelo, com produtos exclusivos da marca e uma linha completa de cama, mesa, banho 
e decoração. Na foto Thiago Lider de Visual Merchandasing, Gabriele Gerente, Solange Supervisora regional , Eric 
Supervisor de atendimento. Desejamos muito sucesso!
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Negócios && Classificados
Nº 995  |  | 

CA10091 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - VILA RICA  - AT 150 
m² AC 116m² 03 dormitórios  sendo 01 suíte, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos,  Próximo a padarias, 
Hipermercado GoodBom, Parque Ecológico e Parque Temá-
tico, a 10 min da Prefeitura Municipal e do Centro da nossa 
cidade R$ 765.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI 
123124 – TEL: (19) 99712-0636

CA10072 - AT 375 m² - AC 295 m² - SOBRADO EM CON-
DOMÍNIO - PARK AVENIDA - AMPLO SOBRADO LOCA-
LIZAÇÃO PRIVILEGIADA NA ÁREA MAIS NOBRE DEN-
TRO DA CIDADE DE INDAIATUBA. Térreo: sala estar e 
jantar, cozinha, copa, despensa, dormitório, lavabo, chur-
rasqueira, área de serviço e quintal externo com acesso 
aos fundos para área de lazer do condomínio. 4 vagas de 
garagem. Superior:  1 suíte com amplo terraço para fun-
dos, 2 dormitórios com closet e varanda frontal, banheiro 
social e sala íntima. Terceiro piso : amplo sótão com ven-
tilação natural. Aquecimento via placa solares, boiler de 
400 litros, ventilador de teto em todos os dormitórios. R$ 
1.500.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

CH01862 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² AC. 200 m² - Lin-
da chácara com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 ambientes, 
WC social,  cozinha, lavanderia, sótão e mezanino. Espaço 
coberto para construir área gourmet com banheiro. A chácara 
possui canil, pomar e portão eletrônico. R$ 1.150.000,00. 
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99815-6906

AP05400 - WINDS - AU 103 m² - Excelente apartamento 
com vista para o parque ecológico novo com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte todos com armários e ar condicionado (marca 
Fujitsu), roupeiro, lavabo, sala ampla 02 ambientes com ar 
condicionado, varanda gourmet, cozinha planejada com 
cooktop,  lavanderia planejada, aquecedor à gás, garagem 
para 02 autos tamanho G. Condomínio com área de lazer 
completa!!!R$ 915.000,00. CORRETORA LIA – CRECI: 
185819 – TEL: (19) 99815-6906

CA10014 - AT 300 m² AU 190 m² - CASA TÉRREA ALTO 
PADRÃO - JARDINS DI ROMA - 03 suítes sendo 01 suíte 
máster com closet, sala estar com pé direito alto, sala jantar, 
lavabo, cozinha incluso  cooktop, forno elétrico e coifa, área 
de serviço, área gourmet com churrasqueira (incluso cook-
top e churrasqueira elétrica), piscina, 02 vagas cobertas. 
Todos os cômodos com móveis planejados. Ar condicio-
nado nas três suítes e sala.  Aquecimento solar inclusive 
na piscina. Persiana elétrica nas três suítes. Condomínio 
com área de lazer completa: piscina, salão de jogos, salão 
de Festas, academia, churrasqueira, portaria 24 horas. R$ 
1.400.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

CA10095 - BRÉSCIA - Casa térrea  - AT. 300 m² AC 167m² - 
sendo 03 Suítes, Sala 02 ambientes(HOME),Escritório, Cozinha 
planejada e mármore branco sthellar, Lavabo, Churrasqueira  
com coifa e braseiro, Lavanderia , Despensa, Garagem para 02 
autos, Piscina em alvenaria, Preparada para ar condicionado, 
Aquecimento solar (casa e piscina),Tetos rebaixados com 
sanca na sala , suíte máster e cozinha, Iluminação em Led, 
Pias e Lavatórios esculpidas e mármore branco prime , Pele 
de vidro na fachada, Armários planejados nos dormitórios, 
Escritório e Sala com home, Condomínio possui lazer completo 
com piscina , Salão de festas, Academia, Quiosque com chur-
rasqueiras individuais, Pista de caminhada com lago privativo. 
R$ 1.490.000,00. CORRETOR JOÃO – CRECI 99221 – TEL: 
(19) 97409-2113

nha, área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 1 
vagas de garagem coberta e 1 descoberta. Móveis pla-
nejados na sala de estar. Condomínio com área de lazer 
completa, piscina, quadra, academia, playground. Ótima 
localização. R$ 650.000,00. CORRETOR EMERSON – 
CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA09999- RESIDENCIAL CONDOMÍNIO MAISON BLAN-
CHE - AT 189,0m² AC 177,0m² - SOBRADO a poucos mi-
nutos do centro e próximo ao parque ecológico, 3 suítes 
com armários, 02 salas, 01 escritório, cozinha planejada, 
forno, fogão, forno elétrico, Área gourmet com churras-
queiras, condomínio conta com uma linda área de lazer, 
R$ 1.050.000,00. CORRETOR JOAO VICENTE – CRECI: 
99221  – TEL: (19) 97409-2113.

CA09980 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA - JARDIM EU-
ROPA II - AT 250m² - AC 75 m² - 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha americana, 01 WC Social,  área 
de serviço, amplo quintal, garagem com 04 vagas. EX-

CELENTE BAIRRO - R$ 560.000,00. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO COM 
ACABAMENTO SOFISTICADO EM EXCELENTE 
CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-
DA - PANORAMA RESIDENCE - 04 suítes (01 master 
com closet), 05 WC social, sala ampla com living e pé 
direito alto, sala de jantar, cozinha americana com fe-
chamento de ambiente (com ilha e planejada), espaço 
gourmet com churrasqueira, lavanderia, piscina com 
hidro, paisagismo tropical. Aquecimento solar, acaba-
mento alto padrão com iluminação em LED, ambientes 
com planejados e climatizados, persianas elétricas. 
Condomínio com área de lazer, salão de festas, play-
ground, churrasqueira, academia, portaria 24 horas. 
R$ 1.600.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRE-
CI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

TE06603 - PARK REAL-AT.233m²- Excelente terreno 
em condomínio fechado. Portaria 24 hs. R$ 338.000,00. 
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 
99815-6906

CA10062- AT. 81m² - AC. 51m² - CASA NOVA TÉR-
REA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JD. SABIAS - 
casa térrea recém  entregue sendo 02 dormitórios com 
planjeados - 01 suite, WC social, sala e cozinha tipo 
americana em conceito aberto já com planejados  com 
cooktop e coifa, área de serviço com planejados, área 
gourmet com churrasqueira. Imóvel excelente com aca-
bamento superior, em bairro novo arborizado, próximo 
a comércios e colégios. R$ 360.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-
1624

CA10097 - AT 150  m² AU 105 m² - CASA TÉRREA EM 
CONDOMÍNIO - VILLA PARATY - INDAIATUBA/SP - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 3 banheiros, cozi-

VENDAS
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VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 
4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório 
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$400 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta 
na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.                                                   
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara. 
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e 
garagem para 3 carros. Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz, 
banheiro, sala, cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem 
para 2 carros e portão eletrônico.                                                                                        

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e 
área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
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.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e 
nos fundos.  Possui garagem coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão 
a lenha. Aceita permuta com terreno ou apartamento até R$500 MIL

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), 
sala de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de 
empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 

sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CCA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros plane-
jados, lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem 
para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira 
e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de 
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. 
Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  
      

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m² 
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL - 575 m². Aceita permuta com carro até 
R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM.                                                                                                                                            
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento.                                                                                                                         
TE13 - VILA FURLAN - R$480 MIL – 330 m².                                                                                            
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                                                                                                   
TE20 JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 

galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 
50% em apartamento em Campinas.
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 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, 
sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro 
e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. 
Parte superior 7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. 
IC02 – CASA COMERCIAL VILA VITORIA – R$1.910.000,00 – Antiga Clinica Thompson 
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 
2 banheiros, dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil 
ou apartamento. Obs: O imóvel está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, lavabo, 
sala, cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
SITIO ITABORAÍ – CHACARA – R$2.750,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 
2 carros e entrada para vários. 
REMULO ZOPPI – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. BELA VISTA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
para 4 carros e quintal 
VILA MERCEDES – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
VILA ALMEIDA - R$850,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
 

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc. 
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc 
CENTRO - R$1.300,00 - Área 35 m² com sala de espera e 1 wc.

TERRENOS

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



 | IMÓVEIS | B3 

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 28320 - Apartamento Parque Boa Esperança  - 3 
dorm, 1 suíte, sala, coz, 2 banheiros, área de serviço e gara-
gem - R$ 3.200,00 + Cond + IPTU

3 ref site 32092- Casa  Jardim Moacyr Arruda - 3 dorm, 1 
suíte, sala, cozinha, banheiros, área de serviço e garagem 
- R$2.400 + IPTU

7 Ref site 32096- Casa no Carlos Aldrovandi - 3 dorm, 2 
banheiros, 1 suíte, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
750.000,00

8 ref site 32091 - Casa Jardim Montreal Residence - 3 dorm , 2 
banheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
800.000,00 + Cond

4 ref site 32086- Apartamento  Jardim Pompéia - 2 dorm, 
1 suíte, sala, banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 
3.500,00 + Cond + IPTU

5 ref site 8904 - Apartamento  Jardim Pedroso - 1 dorm, coz, 
banheiros, área de serviço e garagem - R$ 1.500,00 + Cond + 
IPTU

2 ref site 32066 - Casa Jardim Regina  - 3 dorm ,1 suíte, sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$ 3.800,00 + IPTU

10 ref site 32093 - Terreno Jardim Esplanada - Lote de 300 
m² - R$ 450.000,00

11 ref site 31377 - Apartamento  Vila Brizzola - 2 dorm, coz, 
sala, 1 banheiro, área de serviço e garagem - R$ 275.000,00

12 ref site 31125 - Apartamento  Centro -  2 dorm, coz, sala, 
banheiros,  área serviço e garagem - R$ 250.000,00

9 ref site 32077  - Terreno Jardim Morada do Sol - Lote de 
250 m² residencial R$ 340.000,00

1 ref site 32095- Casa Jardim Montreal Residence - 3 dorm 
, 1 suíte, sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem R$ 
4.200,00 + Cond + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

V e n d o / T r o c o : J á 
Locado por: R$4 mil 
Prédio residencial pró-
ximo ao Haoc - Rua 
dos Indaiás, 256. Com 
4 imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m².Óti-
mo local. Valor R$830 
mil. Tratar (19)98817-
5312 WhatsApp
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba.
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC so-
cial, cômodos grande, 
lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e uma 
vaga coberta e está no 
valor de 270 mil.
JARDIM MONTRE-
AL:Sobrado  com 
AC168m2 – AT150, 
3 suítes (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ 
close), sala, cozi-
nha americana com 
cooktop, fogão, forno, 
aquecimento solar, 
ar condicionado, por-
celanatos especiais, 
granitos, tetos traba-
lhados, esquadrias 
em alumínio, muitas 
tomadas e muita ilu-
minação ampla e bela 
escada mais, gara-
gem coberta e jardim. 
R$1.170mil estuda 
financiamento. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer. 19-
9.97519921.
JARDIM MONTRE-
AL:Térrea novíssima, 
excelente, 3 dormi-
tório sendo 1 suíte, 2 
vagas e demais de-
pendências R$770mil 
estuda financiamento. 
19-9.97519921. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer.
JARDIM MONTRE-
AL: Sobrado com 
AC142m2 – AT150, 3 
suítes, uma máster, la-
vabo, despensa, área 
gourmet, cozinha con-
ceito aberto, sala de 
estar e jantar. Escada 
de madeira angelim 
com mármore traver-
tino e demais insta-
lações. R$1.050mil 
estuda financiamento. 
19-9.97519921. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer.
Vende-se casa no 
Jardim Monte Car-
lo: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormi-
tórios,sala, cozinha 
no estilo americano, 
WC social, lavanderia 
coberta,grande quin-
tal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 
metros quadrados e 
está no valor de 380 
mil.(19)99762-7708.
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, 
edícula no fundo com 
3 cômodos e 1 banhei-
ro, terreno de 250m² 
área construída 201m² 

construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topogra-
fia. Doc ok c/ escri-
tura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 
3875-2860
Loteamento Jardim 
América: em Cardeal, 
à menos de 9 minutos 
do parque ecológico 
de Indaiatuba  lotes a 
partir 175 metros lotes 
misto residencial e co-
mercial o valor é de  R$ 
99.228,68  a vista tem 
5% de desconto R$ 
94.267,25   planos  em 
12 e 24 meses sem ju-
ros loteamento jardim 
américa em cardeal, 
à menos de 9 minutos 
do parque ecológico 
de Indaiatuba lotes a 
partir 175 metros lotes 
misto residencial e co-
mercial entrada de R$ 
12.000,00 saldo dividi-
do em  120 parcelas.

Vendo 2 Pneus: 
Medida 195 - 55 -15 
meia vida original 
Bridstone valor R$ 
400,00 reais contato: 
3816-8112
Carlos Eduardo cor-
retor:  62989 cresci 
texto acho seu imó-
vel  comercial para 

de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f  -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092

Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis :  com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground, incluso cond. 
+ IPTU +água.Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Apartamento loca-
ção Roccaporena: 2 
dorm. cozinha,  wc, 
área de serviço, 01 
vaga de garagem. Lo-
cação com intenção 
de compra. Valor da 
locação R$ 1.000,00 
+ cond. + IPTU 19 
98346-2299

Venda de sítio de 
um alqueire e meio: 
Plano, bastante água, 
cerca nova, três ca-
sas, um grande gal-
pão, valor de 420 mil e 
aceita proposta epar-
celamento. Contato 
(19)99762- 7708
Pilar do Sul-:1.000m² 
encostado na pista 
– com poço – ape-
nas:  R$65.000,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 cor-
ra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bom-
ba – luz, a 12km do 
centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaia-
tuba 19.9.9762-7997 

Condomínio Hori-
zon town:  Vendo 
terreno com 450m², 
aceita permuta contato 
(13) 99712-3768
Vende-se  terreno de 
300 m2: localizado no 
Condomínio London 
Park. Excelente topo-
grafia, Sol da manhã, 
Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Qua-
dra de tênis, poliespor-
tiva, Academia, Espa-
ço pet. Valor R$355 
mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfiro 
a dívida liberação para 

Valor R$ 330 mil (ne-
gócio com uma grande 
oportunidade) Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG . 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
600.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
98369. (019)9948-
75089.
Vende-se casa no 
Jardim Campo Bo-
nito: em Indaiatuba 
ou troca por sobrado 
emcondomínio e volta 
adiferença. Casa com 
2 dormitórios sendo  
uma suíte, sala, cozi-
nha com armários em-
butidos e fogão, WC 
social, lavanderia co-
berta, quintal com área 
gourmet com chur-
rasqueira e banheiro, 
garagem coberta para 
dois carros, portão 
eletrônico e está no 
valorde 350 mil. Con-
tato (19)99762-7708
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embu-
tidos. Ar-condiciona-
dos. Cozinha planeja-
da, área goumert co-
berta, garagem idem. 
Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 wc 
garagem e quintal em 
lote de 180m² apenas: 
R$175.000,00 con-
tato: 19.9.9762-7997 
corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m², sendo 02 dor-
mitórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc , 
lavanderia com grande 
área de terreno livre 
na frente com entra-
da para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cô-
modos na frente com 
garagem e 02 cômo-
dos nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol rua 81: 
04 cômodos + salão 
comercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 x 
R$1.700,00 fixas- con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e 
wc nos fundos + salão 
comercial na frente em 
lote de 250² imperdí-

vel! R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 corra!
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
- - (19) 98254 7703 / 
(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa  3 dorms: no Jd. 
dos Impérios - R$380 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa 2 dorms: no 
Jd. Califórnia – R$280 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Alugo casa no Cos-
ta e Silva: 03 dormi. 
Sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, gara-
gem para 3 carros. 
E edícula nos fun-
dos com 3 cômodos 
e banheiro. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Casa Locação Jd 
Pau Preto: AT. 282,49 
AC 165,53, 3 dorm, 
sala de estar, sala 
de jantar, escritório, 
cozinha, despensa, 
lavanderia, área para 
churrasqueira cober-
ta e WC, 2 canis, 4 
vagas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

Apartamento reserva 
Vista Verde: 12.º se-
gundo andar, 3 dorm. 
(1 suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. (13) 
99712-3768
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bos-
que: proximo à aveni-
da Conceição, 1 dorm. 
com ar codiciona-
do,armários na cozi-
nha e banheiro, eleva-
dor, vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Direto 
com proprietário, fone 
(19) 99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: 
proximo ao chafariz, 
em edificio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varan-
da envidraçada, saca-
da, armários planeja-
dos, ar condicionado, 
2 garagens cobertas. 
R$ 860.000,00 dire-
to com proprietário. 
FONE:19 - 99715-
7511
Vendo apartamento 
no Rio de Janeiro: 
bairro de Laranjei-
ras, tranquilo e in-
devassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Con-
tato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé do  
Pq Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. 
Dir. c/ prop. F. 99268-
4672
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 

locação  ou compra e 
mais venda terrenos 
casas apartamentos  
é financiamento  pela 
caixa 019 989764356 
zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira de 
balanço cor café va-
lor R$ 900,00 reais 
os dois, contato: 19 
996978484
Vendo: Jogo de jan-
tar de madeira antiga 
com espelho grande 
no armario, e mesa 
com 6 cadeiras al-
mofadada e tampa 
de vidro, otimo preço 
preciso desocupar o 
espaço Contato:  19 
996978484

VENDO JETTA: R-Li-
ne 2019, cor branca, 
56 mil KM, completo 
+ película protetora 
Security Film. Único 
dono, revisões VW. 
R$ 135.000,00. IPVA 
pago. Contato (19) 
99604-2052

Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
19  993695615  / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
torista particular com 
o seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou até 
mesmo passear no 
shopping, posso ser 
seu motorista, en-

tre em contato para 
mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e 
idosos, e baba con-
tato (19) 98976-3352 
Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em 
ateliê contato Whats  
(19) 99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos e 
feriados) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: Pe-
dreiro, encanador, 
jardinagem, eletri-
cista, formado pelo 
Senai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ASSISTENTE CON-
TÁBIL – Experiên-
cia em escritório 
contábil. Superior 
completo ou cur-
sando Ciências 
Contábeis ou téc-
nico em contabili-
dade. 

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ ati-
vo. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos de qua-
lidade/laboratório. 
D i spon ib i l idade 
para terceiro tur-
no.

AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
com nota fiscal. 
Conhecimento em 
Excel. 

COORDENADORA 
DE MARKETING E 
EVENTOS – Supe-
rior completo ou 
cursando Comuni-

cação Social (Publi-
cidade, Marketing 
Digital, Produção Au-
diovisual ou Jornalis-
mo). Conhecimento 
em Photoshop, In-
Design, Ilustrator ou 
Corel Draw. Disponi-
bilidade de horários 
aos fins de semana. 

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. 

CORRETOR(A) DE 
LOCAÇÃO – Ex-
periência como 
corretor(a). Será 
responsável pelo 
atendimento, capi-
tação de imóveis, 
documentações, vis-
toria de entrada e 
saída.

FERRAMENTEIRO - 
Possuir experiencia 
com molde de alu-
mínio (fechamento e 
polimento). Desejá-
vel Possuir curso de 
Leitura e interpre-
tação de desenho. 

Experiência de no 
mínimo 1 ano como 
ferramenteiro em 
empresas de fundi-
ção de alumínio.

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO - Cursos 
na área. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos na área. 
Será um diferencial 
ter experiência com 
empresas químicas/
farmacêuticas.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino 
médio completo. Ex-
periência em Operar 
máquinas conven-
cionais (Fresa, fura-
deira, retífica). Resi-
dir em Indaiatuba.

OPERADOR DE 

MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usina-
gem. Conhecimen-
tos em Metrolo-
gia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

OPERADOR DE 
PRODUÇÃO - Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba. 

TÉCNICO DE SEGU-
RANÇA DO TRABA-
LHO – Curso técni-
co em segurança 
do trabalho. Expe-
riência na função. 
Conhecimento no 
novo programa do 
E-social.

TORNEIRO ME-
CÂNICO – Ensino 
médio completo. 
Experiência míni-
ma de 02 anos na 
função. Residir em 
Indaiatuba.

VENDEDORA – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
na função. Será um 
diferencial ter ex-
periências em lojas 
de pijama/modela-
dores. 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. ANA FERREIRA 
DA COSTA PEZZOTE 
com 84 anos, Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) de 
CESARIO FERREIRA 
COSTA e JOANA FER-
NANDES DA SILVA. 
deixa filho(s): JOANA, 
LUIZ, MARIA IZABEL, 
CLAUDINEI, ANTO-
NIO, MARIA APARE-
CIDA (MAIORES), Fa-
lecido em: 19/04/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/04/2022.

2. MICHELLI GOMES 
DA SILVA com 39 
anos, Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ 
GOMES DA SILVA e 
MAGALI VECHIATO. 
deixa filho(s): IGOR 
23, IASMIN 15, IAGO 
13, Falecido em: 
20/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/04/2022.

3. MARIA DE LOUR-
DES CAMPOS com 
87 anos, Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AN-
TONIO RUFINO DE 
ARAUJO e VERONICA 
BALBINA DA SILVA. 
deixa filho(s): JURAN-
DIR, JANERICE, JUA-
REZ, GERSON, HIGI-

NA, JOANA, GILMARA 
(MAIORES) MARIA 
JOSÉ, JURACI, JOSE-
FA (FALECIDOS), Fa-
lecido em: 20/04/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
20/04/2022.

4. VERA LUCIA DOS 
SANTOS GONÇAL-
VES com 77 anos, Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) 
de AGOSTINHO DOS 
SANTOS e CONCEI-
ÇAO SOARES DOS 
SANTOS. deixa fi-
lho(s): ANA, ADRIANA 
(MAIORES), Falecido 
em: 20/04/2022, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/04/2022.

5. JOSE EUSTÁQUIO 
DA SILVA com 74 anos, 
Casado (a) com ELIETE 
BORAZO VASCONCE-
LOS DA SILVA, sendo 
filho(a) de MANOEL 
LIMIRIO DA SILVA e 
MARIANA JACINTA DA 
SILVA. deixa filho(s): 
ELIETE, JESIANE, 
LUCIANO, LILIANE, 
FABIO, WANDERSON 
(MAIORES), Faleci-
do em: 20/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/04/2022.

6. JOÃO CORREA com 
67 anos, Era Separa-
do(a), sendo filho(a) de 
FRANCISCO CORREA 
e TEREZA DA SILVA 
CORREA. deixa filho(s): 
CRISTIANE, MICHELLI, 
CRISTIAN (Maiores), 
ISMAEL 13, AGHATA 
10, ANA 08, Falecido 
em: 20/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/04/2022.

7. FRANCISCO AN-
TONIO MOREIRA com 
70 anos, Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE 
ANTONIO MOREIRA 
e MARIA ROSA MO-
REIRA. NAO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
20/04/2022, Velado(a) 
no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 21/04/2022.

8. JOSÉ RUBENS RO-
DRIGUES com 68 anos, 
Era Divorciado(a), sen-
do filho(a) de RUBENS 
MANOEL RODRIGUES 
e ADELIA GIUSTI 
RODRIGUES. NÃO 
DEIXA FILHOS. Fale-
cido em: 21/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/04/2022.

9. PAULO MAGA-
LHÃES com 81 anos, 
Era Separado(a), sendo 
filho(a) de BENEDITO 
MAGALHÃES e ELVI-
RA MAGALHÃES. deixa 
filho(s): ELIANE 58, AN-
DREIA 51, Falecido em: 
21/04/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 22/04/2022.

10. KIYOKO FUJII 
SAKAI com 63 anos, 
Casado (a) com FUJIO 
SAKAI sendo filho(a) 
de SHIGENOBU FUJII 
e FUJIE FUJII. deixa 
filho(s): BRUNO, KARI-
NA, SABRINA (MAIO-
RES), Falecido em: 
22/04/2022, e crema-
do(a) no CREMAT.UNI-
DAS-PIRACICABA-SP 
aos 22/04/2022.

11. JOSÉ ELIODORIO 
FILHO com 79 anos, Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSÉ ELIODORO 
DOS SANTOS e MA-
RIA FERNANDES DOS 
SANTOS. deixa filho(s): 
COSMIRA, JOCELIA, 
CLEIDE, CARLEONE, 
WELLINGTON (MAIO-
RES) LUIS, CRISTIA-
NO, VERA, DAMIANA 
(FALECIDOS), Falecido 
em: 22/04/2022, e sepul-
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tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 23/04/2022.

12. NATIMORTO JOÃO 
MIGUEL SOUZA DE 
MORAES, Falecido 
em: 22/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
23/04/2022.

13. NATIMORTO SA-
MUEL XAVIER DE 
LIMA, Falecido em: 
22/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
23/04/2022.

14. ROSALVO NO-
GUEIRA DOS SANTOS 
com 79 anos, Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) de 
JOAO NOGUEIRA DOS 
SANTOS e ALCELINA 
MARIA DE JESUS. dei-
xa filho(s): RAIMUNDA, 
ROSALIA, MARCELA, 
LUZIA, CLODOALDO, 
CAMILA, ROMILDA, 
CRISTIANE., Faleci-
do em: 23/04/2022, e 
sepultado(a) no MUNI. 
DE CAPIVARI-SP aos 
24/04/2022.

15. CARLOS ALBERTO 
ROCHA com 67 anos, 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOSE GAL-
DINO ROCHA e MARIA 

DE LOURDES ROCHA. 
deixa filho(s): GISLAINE 
(Maior), Falecido em: 
23/04/2022, Velado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 24/04/2022.

16. OSCAR RODRI-
GUES JUNIOR com 74 
anos, Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de OS-
CAR RODRIGUES e 
LOURDES SILVA RO-
DRIGUES. deixa filho(s): 
MARCOS, MARCE-
LO, IONICE, VITORIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 23/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/04/2022.

17. ARIOVALDO VI-
TORIO CONTI com 72 
anos, Casado (a) com 
SONIA REGINA COR-
REA CONTI sendo fi-
lho(a) de PASCHOAL 
CONTI FILHO e MARIA 
SHYRLEI GARLETI 
CONTI. deixa filho(s): 
MICHELE, ALESSAN-
DRO, RODRIGO 
(MAIORES), Falecido 
em: 23/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/04/2022.

18. AGENOR MARIA 
AMGARTNER com 87 
anos, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de LUCIO AM-
GARTNER e CATARINA 
AMSTALDEN. NÃO 
DEIXA FILHOS., Faleci-
do em: 23/04/2022, e se-
pultado(a) no HELVETIA 
aos 24/04/2022.

19. NATIMORTO GIO-
VANNA VALENTINA 
FERREIRA DE LU-
CENA, Falecido em: 
24/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
24/04/2022.

20. JOSE SOARES DA 
SILVA com 70 anos, Ca-
sado (a) com MARIA DO 
CARMO ARAUJO SO-
ARES DA SILVA sendo 
filho(a) de APOLONIO 
SOARES DA SILVA e 
MARIA CARMELITA 
SOARES DA SILVA. dei-
xa filho(s): FABIO, ELAI-
NE (MAIORES), Fale-
cido em: 24/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/04/2022.

21. TAYLONE LEAN-
DRO LOPES ARAUJO 
com 21 anos, Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de RIVANELSON DA 

SILVA ARAUJO e 
ELINEIA LOPES PE-
REIRA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
24/04/2022, e sepul-
tado(a) no CEM DOS 
AMARAIS DE CAMPI-
NAS aos 26/04/2022.

22. DORIVAL 
JESUS GONÇALVES 
com 75 anos, Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 
de NABOR GONÇAL-
VES e JULIA CHI-
MINI GONÇALVES. 
deixa filho(s): DORI-
VAL, ALEXANDRE, 
ADRIANO, CRISTIA-
NE (Maiores), Fale-
cido em: 26/04/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
26/04/2022.

23. A N N A 
CORRER GUIRALDO 
com 94 anos , Era Vi-
úvo(a) de ANTONIO 
GUIRALDO sendo fi-
lho(a) de JOSÉ COR-
RER e LEANDRA 
CORRER. deixa fi-
lho(s): MARCOS, MA-
RIA REGINA, JOSÉ 
MAURICIO, ANA LU-
CIA (MAIORES), Fale-
cido em: 26/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 27/04/2022.
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