
Público lota Parque Ecológico para ver Paralamas
O grupo Paralamas 

do Sucesso reuniu uma 
multidão para o show que 
abriu a temporada da 30ª 
edição do Maio Musical 
neste ano. 
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Editorial
No texto “Mudan-

ça de comportamento”, 
este jornal cobra mais 
responsabilidade no cui-
dado de animais.
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RELATÓRIO -  Levantamento da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente  de Indaiatuba revela que a fauna 
do Parque Ecológico tem 85 espécies de vertebrados.

Comércio prevê que Dia das Mães 
tenha aumento de vendas de 11,5% 

Em apenas duas 
semanas casos 
de dengue 
crescem 186,5%

A Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba atualizou, na última 
quarta-feira (4), o número de 
casos de dengue confirmados 
no município: o total pulou de 
201 de duas semanas atrás para 
576 agora. A Prefeitura come-
çou a fazer nebulização e está 
intensificando a fiscalização 
para elimiar os criadouros do 
mosquisto Aedes.

Mais Expressão 
atualiza a revista 
de variedades  

A Justiça Eleitoral de 
Indaiatuba analisa mais de 
7 mil solicitações de regu-
larização de títulos eleito-
rais. A maioria dos eleitores 
preferiu o sistema online. O 
prazo para a avaliação vai 
até junho. Só depois da ava-
liação é que se saberá quan-
tos eleitores efetivamente a 
cidade tem.

Regularização 
de mais de 7 
mil títulos ainda 
aguarda análise

Comerciantes de Indaia-
tuba e da região avaliam 
que as vendas do Dia das 
Mães, que será comemorado 
neste domingo (8), deverão 
apresentar uma elevação no 
volume da ordem de 11,5%. 

A data é considerada 
pelo setor como a segunda 
mais importante, atrás ape-
nas do Natal, e neste ano 
tem um impacto maior por 
ser o primeiro com compras 
presenciais depois do perío-

do de isolamento. 
Apesar disso, a avaliação 

é de que o poder de com-
pra foi achatado devido à 
pandemia e à inflação e que 
por isso o valor médio do 
presente para as mães ficará 

Cresce número 
de animais 
abandonados

Dados da União Protetora 
dos Animais de Rua e do 
Centro de Reabilitação Ani-
mal de Indaiatuba revelam 
que aumentou o número de 
animais abandonados desde 
o início da pandemia e que 
isto tem prejudicado o socorro 
deles pelas ONGs.

em torno de R$ 240, uma 
expansão de 2,13% frente 
ao valor verificado em 2021, 
que foi de R$ 235. 

Os segmentos mais pro-
curados, no caso das vendas 
físicas, devem ser perfuma-

rias, vestuários, calçados e 
flores, e nas vendas on-line, 
eletroeletrônicos, celulares 
e notebook, principalmente, 
conforme pesquisa entre os 
pontos de venda do comér-
cio formal. 

Ovacionados, os in-
tegrantes liderados pelo 
vocalista e guitarrista Her-
bert Vianna desfilleram 
sucessos dos 40 anos do 
grupo, ao lado de parte da 

Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba.

Hoje é a vez dos ser-
tanejos Renan Teixeira 
e Viller Santos, a partir 
das 19h.

Clayton Malta Costa, da 
Global Training Tecnology, 
estará no Frutos deste ano.

Mais de 30 mil 
ainda acertaram 
as contas com a 
Receita Federal

Câmara passa 
pela 1ª reforma 
ampla em toda 
sua história

Final da Copa 
Avaí do amador 
já tem os
dois finalistas

Duda Amaral 
vai treinar o 
feminino do 
Primavera

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022
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Mudança de comportamento

Artigos

Editorial

PROGRAMA – Visando 
incentivar empreendimentos 
de alimentação no Circuito 
das Águas, do qual Indaia-
tuba faz parte, o Sebrae-SP 
promove, a partir do dia 16 
de maio, de forma online, 
projeto que enfatiza a ali-
mentação fora do lar com 
workshop, palestra, curso 
técnico e consultorias indivi-
duais de gestão. Serão qua-
tro encontros de 16 a 18.

DISCUSSÃO - O novo 
episódio da série de pod-
casts da Comgás, denomi-
nada “Mulheres que inspi-
ram”, traz Liedi Bernucci, 
primeira mulher a dirigir a 
Escola Politécnica da USP 
e que hoje comanda o IPT, 
e Mariana Luz, especialista 
em primeira infância e CEO 
da Fundação Maria Cecília 
Souto Vidigal. Em 45 minu-
tos elas falarão de educação. 
O episódio está no Spotify. 

FRASE DA SEMANA

“O TSE foi muito exposto 
e a credibilidade do órgão 
está em jogo. Acho que por 
isso todo o incentivo pelo 
voto e também para a regu-
larização”.

 
De Lilian Lima, chefe do 

Cartório de Indaiatuba, ao 
comentar o grande volume 
de propagandas em torno da 
necessidade de jovens de 16  
e 17 anos tirarem o título de 
eleitor e da regularização da 
situação eleitoral.
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Eloy de Oliveira

O principal pedido da população da região na audiência 
pública do orçamento do Estado para 2023, na segunda-fei-
ra (2) em Sumaré, foi a criação de um hospital para atender 
todos os municípios da Região Metropolitana de Campinas 
e o pedido chamou atenção dos deputados.

Trazida para a cidade pela primeira vez, por interferên-
cia do deputado Dirceu Dalben (Cidadania), que presidiu 
o encontro e já foi prefeito local por dois mandatos, a au-
diência mostrou o atendimento hospitalar está precário nos 
municípios menores e isto incomoda a população.

Quando o benefício previdenciário 
poderá ser suspenso ou cessado?

HOSPITAL METROPOLITANO

Reportagem do Mais Expressão, que está na edição que o leitor tem nas mãos, revela que o problema da 
posse animal continua eivado de irresponsabilidades, o que torna imprescindível a tomada de providências 
urgentes no sentido de se corrigir as falhas e de se salvar os animais, vítimas indefesas nesse relaciona-
mento infeliz.

O que se observa é que muita gente usou a solidão, vivida durante o isolamento da pandemia, como 
desculpa para arranjar um animal como companhia e que agora não o mantém e o abandona nas ruas e 
há inúmeros casos de pessoas que já se desfizeram dos animais durante o período mais crítico da Covid-19 
por inaptidão.

Ora, assumir a posse de um animal não é a mesma coisa que adquirir um brinquedo para uma criança 
em uma loja ou de se comprar um produto qualquer para distração de adultos, pois se trata de um ser vivo 
que requer atenção, cuidados, carinhos e principalmente proximidade e responsabilidade com os encargos.

Tem gente que levou para casa animais para agradar os filhos ou para sua própria diversão e que, 
quando viu o preço da ração disparar, decidiu simplesmente atirar o animal na rua para que ele busque o 
seu sustento da forma que conseguir, a fim de não morrer efetivamente de fome caso não obtenha êxito na 
empreitada.

Os representantes do Conselho de Proteção e Defesa dos Animais de Indaiatuba, das quatro ONGs que 
abrigam animais na cidade e da que fiscaliza maus-tratos são unânimes em dizer que a posse responsável e 
a castração são as únicas saídas para acabar com a superlotação e dificuldades das ONGs e do abandono. 

As pessoas precisam entender que adotar um animal significa ser responsável por ele a vida dele intei-
ra. Não é um ato só de amor, mas de responsabilidade e de obediência jurídica. Um cachorro, em condições 
normais, vive cerca de 15 anos. Esse é o período que a pessoa terá de conviver com o animal que escolher.

Portanto, é preciso pensar antes de adotar um animal e principalmente antes de abandoná-lo à própria 
sorte. Também a castração deve ser adotada. Em Indaiatuba, ela é realizada pela Prefeitura e de forma 
gratuita. Basta que o interessado se inscreva e que aguarde ser chamado e não demora tanto tempo assim.

Josiane Regina Silva Brollo, OAB/SP 355.535, advogada especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho na AMG Avocacia.

Fernando Franco - Consultor Especialista no Grupo Silvana Carvalho www.silvanacarvalho.com.br

Conheça o condomínio Helvetia Park
Conheça um dos condomínios mais queridos da cidade, o Helvetia Park. Ideal para famílias que buscam 

privacidade, segurança e conexão com a natureza.
Empreendimento de ampla extensão em uma região abundantemente arborizada. Possui mais de 327 

mil m², sendo que 91 mil m² são destinados à mata nativa e aos lagos, agregando muito valor aos imóveis. 
Bem como localização privilegiada, estando apenas a 500 metros de um dos principais colégios bilíngue da 
cidade (Progresso), a 7 minutos do Parque Ecológico e a 10 minutos da Rodovia Santos Dumont.

Para lazer ou prática de esportes, dispõe de 2 complexos com itens excepcionais. Dentre eles, estão 
quadras de areia para beach tennis, quadras de tênis rápido, salão de festas para 100 pessoas e quiosque 
gourmet com chopeira.

O grande destaque é a topografia do condomínio, com vista panorâmica do horizonte e do pôr-do-sol.
A segurança é diferenciada, um dos poucos condomínios da cidade com vigilância armada. O acesso 

dos moradores é feito por reconhecimento facial e controle de entrada 24 horas. Visitantes e prestadores 
de serviço não ingressam sem autorização do proprietário por telefone. Sem retorno da ligação, um dos 
seguranças vai até a residência solicitar a liberação de entrada.

O condomínio promove eventos internos, como, por exemplo, Festa de Halloween com decoração te-
mática e entrega de doces e participação de foodtrucks. Momentos únicos criados para proporcionar boas 
memórias para toda a sua família.

Além de ótimo custo-benefício, os lotes têm o padrão de 490 m², com valores a partir de R$ 1.100 o m².
Ficou curioso para conhecer mais sobre o condomínio e os imóveis disponíveis para venda?
— Reserve sua visita agora mesmo! WhatsApp (19) 9 9372–4373

Os benefícios previdenciários poderão ser suspensos ou cessados quando o INSS identificar algum 
erro na concessão pela falta de prova de vida, quando o segurado deixar de fazer algo importante 
(cumprimento de exigência), por falta de perícia médica obrigatória (Pente Fino), dentre outros moti-
vos. Lembrando que a suspensão poderá ocorrer de forma temporária.

De qualquer forma, o segurado será notificado de ambas as situações, principalmente quanto ao 
prazo que terá para regularizar a suspensão. Via de regra o prazo será de 30 dias do recebimento do 
comunicado do INSS, sendo possível que o segurado consiga sua reativação, seja ela pela via adminis-
trativa ou judicial, desde que comprove que a decisão do INSS foi equivocada.

Uma maneira de não ser pego de surpresa com o cancelamento, mais conhecido como cessação 
do benefício, é sempre manter atualizado o cadastro junto ao INSS, o que poderá ser feito através do 
Portal meu.inss.gov.br, uma vez que o INSS irá notificar o segurado através de correspondência en-
viada para o endereço cadastrado no sistema. Não sendo possível localizar o segurado, a notificação 
ocorrerá através de edital de convocação disponibilizado no Diário Oficial da União.

Destacamos ainda que todos os benefícios do INSS podem ser suspensos: aposentadorias, benefí-
cios por incapacidade (permanente ou temporária), auxílio acidente, auxílio-reclusão, benefícios de 
prestação continuada, salário família e pensão por morte.

Outrossim, lembramos que o advogado especialista em Direito Previdenciário pode te ajudar em 
algumas situações em que seu benefício tenha sido suspenso, principalmente quando o motivo for o 
Pente Fino do INSS, pois é uma situação mais complicada.

Nos outros casos, pode ser que seja algo mais simples, não sendo necessário o auxílio de um ad-
vogado. 

Portanto, mantenha atualizado seu cadastro e fique atento. Qualquer alteração na situação do 
benefício, o INSS te notificará!

PRIVILEGIADO – O 
diretor do Departamento 
Geral de Polícia da Baixada 
Fluminense, Giniton Lopes, 
lançou o livro “Quem Matou 
Marielle?”, que tem como 
diferencial trazer informa-
ções privilegiadas sobre o 
Caso Marielle. Ele foi o pri-
meiro delegado a assumir as 
investigações do assassinato 
da vereadora carioca e seu 
motorista em 2018.

EM ALTA - Estudo da 
Global Digital Banking 
aponta que houve um cres-
cimento de 73% dos bancos 
digitais entre os brasileiros 
durante a pandemia.

CONTRASTE

O galã

Marqueteiros reclama-
vam que José Serra (PSDB) 
era muito sério quando dis-
putou a Presidência da Re-
pública, em 2010, o que o 
levou a tentar mudar.

Na sua passagem por 
Sorocaba, só teve tempo de 
comer um lanchinho. Para 
parecer simpático, aceitou 
falar com os jornalistas en-
quanto se alimentava.

Ao cortar o pão, uma 
funcionária feriu o dedo.

Jovem, ficou sem graça.
Serra emendou: 
- Você pode cortar o dedo 

que nasce de novo. 
O marido dela, retrucou:
- Se cortar, cai a aliança.
Serra ficou sem graça
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Câmara passa pela primeira reforma 
ampla desde a construção do prédio 
Proposta inclui também a criação de 
dispositivos voltados para melhorar 
a acessibilidade para deficientes 

Fechado desde o dia 25 
de janeiro deste ano 
para reformas, o pré-

dio da Câmara de Indaiatuba 
passa pela primeira vez, 
desde a sua construção, em 
1983, por obras estruturais 
importantes em todo o seu 
entorno para preservar a 
durabilidade do patrimônio. 
Em meio a toda a poeira da 
construção, o local passa 
também por modificações 
que tem o intuito de melho-
rar a acessibilidade para pes-
soas com deficiência (PCD). 

O estopim para o início 
da reforma foram as con-
dições criadas por Pepo 
Lepinsk (MDB) no seu pri-
meiro ano como presidente 
do Legislativo. Em 2021, 
sob seu comando a Câmara 
se tornou a segunda mais 
econômica do Estado entre 
as cidades com população 
entre 200 mil e 300 mil 
habitantes. Com isto, Pepo 
aproveitou os sucessivos 
apontamentos do Corpo de 
Bombeiros para adequações 
de segurança mais atuais na 
estrutura do prédio e deu 

a ordem para iniciar uma 
reforma ampla e abrangente.

De acordo com o Depar-
tamento de Comunicação 
da Câmara, verificou-se a 
necessidade de fazer ade-
quações de segurança que 
atendessem às normas téc-
nicas que surgiram no perí-
odo. Para tais adequações, a 
reforma também foi para a 
parte estrutural com a corre-
ção de rachaduras e trincas, 
a pintura de todas as repar-
tições, a revitalização dos 
dois plenários e unificação 
das recepções e construção 
de uma passarela que ligará 
o prédio dos gabinetes ao 
plenário.  

Acessibilidade
O  p r e s i d e n t e  P e p o 

Lepinsk decidiu realizar mo-
dificações para implementar 
uma melhor acessibilidade 
porque, segundo a Comuni-
cação da Câmara, isto já o 
havia incomodado desde a 
sua posse como presidente, 
em 1º de janeiro de 2021, 
na qual alguns convidados 
tiveram dificuldade de cir-
culação.

As mudanças na parte de 
acessibilidade passam pela 
instalação de mais um eleva-

DIVULGAÇÃO

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

dor e de rampas/plataformas 
elevatórias. Destaca-se tam-
bém a readequação das cal-
çadas e instalação de mapa 
tátil. No plenário, principal 
espaço para as realizações 
da sessão, serão instaladas 
cadeiras especiais para obe-
sos e deficientes. 

“Desde o dia da posse da 
atual Legislatura, observei 
que a acessibilidade era uma 
questão que precisava ser 
aprimorada. Além disso, a 
preservação do patrimônio e 
a garantia da segurança para 
cidadãos, servidores e vere-

Legislativo foi o 2º mais econômico do Estado
No ano passado, a Câ-

mara de Indaiatuba foi 
eleita a segunda mais eco-
nômica do Estado, segun-
do pesquisa do Tribunal de 
Contas do Estado. 

A avaliação considerou 
o gasto médio de recursos 
públicos pelas Câmaras de 
Vereadores paulistas na 
faixa de municípios com 
população entre 200 mil e 
300 mil habitantes.

De acordo com o TCE, 
o desempenho é calculado 
a partir do gasto anual do 
Legislativo dividido pelo 
número de habitantes da 
cidade. Por esse critério, Escada de acesso ao plenário, que não permite acessbilidade de deficientes

Área do plenário da Câmara, com móveis cobertos por causa da poeira, onde estão sendo feitas mudanças

adores são uma obrigação 
do poder público, que deve-
mos alcançar ao fim desta 
revitalização”, comentou o 
presidente do Legislativo. 

Os apontamentos para 
melhorias de acessibilidade 
foram pensados em conjunto 
com o Conselho Municipal 
para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência (Comdefi). 
O órgão efetuou aponta-
mentos de natureza técnica, 
como a falta de alternativa 
às escadas em todos os pa-
vimentos, rampas com incli-
nação excessiva, poltronas 

inadequadas, entre outros 
pontos.

Custos
De acordo com o Depar-

tamento de Comunicação da 
Câmara, a obra está inicial-
mente orçada em R$ 836 mil 
e tem previsão de entrega 
para o final de julho.

Ao ser perguntada sobre 
alterações nos valores das 
obras, o departamento se 
limitou a dizer que “even-
tuais aditamentos, quando 
e se necessários serão opor-
tunamente divulgados na 
Imprensa Oficial”.

o gasto do ano passado 
foi de R$ 48,65 por habi-
tante, valor que só perde 
para Presidente Prudente, 
em termos comparativos, 
entre os de 200 mil e 300 
mil habitantes.

O presidente do Le-
gislativo, Pepo Lepinsk, 
disse que o desempenho 
é resultado de um esforço 
conjunto de todos os vere-
adores e dos funcionários. 
Os vereadores porque não 
se incomodaram de tra-
balhar em home office 
quando foi necessário e 
os funcionários, por terem 
mudado processos e redu-

zido consumo de materiais 
para realizar o mesmo 
trabalho que faziam antes.

Na comparação com 
os 645 municípios de São 
Paulo, independentemente 
da população, a Câmara de 
Indaiatuba apareceu em 
42º lugar. Mas foi a pri-
meira na comparação com 
a Região Metropolitana de 
Campinas, ficando 31% à 
frente da segunda coloca-
da: Sumaré, que gastou R$ 
71,17 por habitante. 

A pesquisa é feita anu-
almente com o objetivo de 
incentivar a economia de 
recursos. (Da Redação).



Gestão política do presidente da 
Câmara viabiliza R$ 2 mi para a região

Vereadores recebem a proposta de LDO para analisar 

O presidente da Câ-
mara de Indaiatu-
ba, Pepo Lepinsk 

(MDB), retornou do encon-
tro com autoridades em São 
Paulo, na terça-feira (3), 
trazendo mais de R$ 2 mi-
lhões de investimentos para 
as cidades da Região Metro-
politana de Campinas. 

O valor foi anunciado em 
reunião com o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB); o 
prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes (MDB); e o de-
putado federal Baleia Rossi 
(MDB-SP). De acordo com 
nota enviada pela assessoria 
do político, o dinheiro será 
encaminhado à região para 
investimentos em diversas 
áreas, como saúde, infra-
estrutura e habitação nos 
municípios. 

"Este valor, ainda que 
dividido entre mais de uma 
cidade, é suficiente para 
adquirir ambulâncias, viatu-
ras e insumos hospitalares, 
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Os vereadores de In-
daiatuba começaram a dis-
cutir na última sessão, que 
aconteceu no dia 2, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). A LDO estabelece 
as regras para a execução do 
orçamento de 2023 e tam-
bém define as prioridades e 
metas do governo, apontan-
do as prioridades da gestão. 

A partir da data da ses-
são, a Comissão Perma-
nente de Finanças e Orça-

Pepo Lepinsk conversou com o governador para liberar os recursos voltados a várias áreas 

O prefeito de São Paulo,  Ricardo Nunes (MDB); Pepo 
e o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB)

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

ASSESSORIA DE PEPO LEPINSK

investimentos sempre bem-
-vindos para nossas prefei-
turas", afirmou o presidente 
do Legislativo.  

Com aspirações políticas 
e postulado como pré-can-
didato a deputado federal 
por Indaiatuba, Pepo tem 
realizado diversas ações 
em outras cidades da região 
para fortalecer a sua pré-
-candidatura.   

Segundo secretário do 
Parlamento da Região Me-
tropolitana de Campinas e 
vice-presidente do MDB 
local, o político tem em 
seu grupo político um dos 
trunfos para conseguir um 
bom desempenho eleitoral. 
“O governo de São Paulo 
sempre esteve atento às 
demandas de Indaiatuba, 
graças também ao trabalho 
de articulação do nosso 
deputado estadual Rogério 
Nogueira", lembrou.

Os recursos liberados 
devem ser confirmados pelo 
governo de São Paulo na 
próxima segunda-feira (9).

mento (CFO), presidida 
pelo vereador Luiz Carlos 
Chiaparine (MDB), tem 
30 dias para se debruçar 
sobre o projeto e apontar 
seu parecer. Passado o pra-
zo, a CFO encaminhará a 
lei para outras comissões 
permanentes, a de Justiça 
e Redação, a de Educação, 
Saúde e Assistência Social 
e a de Segurança e Trânsito. 

A Câmara tem até o dia 
21 de agosto para colocar 

em votação a LDO e, em 
caso de aprovação, enca-
minhar para a sanção do 
Executivo. Ainda no rito de 
aprovação da LDO, consta 
a obrigatoriedade da reali-
zação de uma audiência pú-
blica sobre as diretrizes que 
segmentam a lei, para que 
o público possa participar. 
De acordo com a Câmara 
de Indaiatuba, a audiência 
está marcada para o dia 27 
de maio, sexta-feira.  (LM).
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Indaiatuba tem mais de 7 mil soli-
citações pelo Título Net, que ainda 
aguardam avaliação; número de 
eleitores sai só em junho

O último dia para a 
regularização dos 
títulos no Cartório 

Eleitoral de Indaiatuba foi 
calmo, comparado o mo-
vimento das últimas elei-
ções. De acordo com Lilian 
Lima, chefe do Cartório de 
Indaiatuba, somente 356 
títulos foram criados ou 
regularizados no local. O 
baixo movimento contrasta 
com o grande volume na 
internet. São ao menos 7 
mil solicitações esperando a 
aprovação do cartório local e 
que devem ser regularizados 
nos próximos dias. 

Ainda que a internet, 
através do site Título Net, te-
nha desafogado o movimen-
to presencial e represente um 
bom número de solicitações, 
o número de eleitores em 
Indaiatuba pode sofrer uma 
redução se comparado às 
eleições anteriores. Dados 
do site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mostram que 

Eleitores congestionam sistema online

em maio de 2018 o municí-
pio tinha mais de 161 mil 
eleitores, em maio de 2020 
esse número chegou a 177 
mil. Atualmente, a cidade 
conta com 156 mil títulos 
eleitorais válidos. 

Segundo a estimativa de 
Lilian Lima, esse número 
pode chegar a 160 mil, isso 
porque o Cartório Eleitoral 
tem até o início de junho 
para responder todas as 
solicitações e terminar as 
questões burocráticas. Caso 
o TSE mantenha a decisão 
que suspende o cancelamen-
to de títulos por conta do não 
comparecimento ao cadastro 
da biometria, decisão esta 
que foi tomada no dia 19 de 
abril, o número de eleitores 
tende a subir.

Campanhas pelo título
Durante os últimos meses 

muitas campanhas para a 
regularização dos títulos “vi-
ralizaram” na internet, seja a 
partir de artistas conhecidos, 
como a cantora Anitta, ou 
mesmo pelos próprios órgãos 
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eleitorais, casos do TSE e do 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE). 

De acordo com Lilian 
Lima, os dois órgãos sempre 
fizeram campanhas, mas des-
ta vez a exposição alcançada 
foi maior e os dois órgãos 
embarcaram na onda das 
redes pela importância da 
eleição. “O TSE foi muito 
exposto e a credibilidade do 

órgão está em jogo. Acho 
que por isso todo o incentivo 
pelo voto e também para a 
regularização”.

A chefe do Cartório Elei-
toral municipal ainda co-
mentou sobre a importância 
de se pesquisar em relação 
aos candidatos. “As pessoas 
precisam ter essa consciência 
de pesquisar e escolher bem 
o seu candidato”, afirmou.

Dados do Brasil
Segundo o TSE, mais de 

2 milhões de jovens entre 16 
e 18 anos fizeram o título 
eleitoral para as eleições 
de 2022. 

Somente no último mês, 
pelo menos cerca de 8,5 
milhões de pedidos foram 
realizados, 4,5 milhões pre-
sencialmente e outros 4 
milhões online.

Procura pela regularização do título presencialmente 
registrou apenas 356 eleitores em Indaiatuba
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Comércio espera aumento de vendas
da ordem de 11,5% para o  Dia das Mães  

FABIANA HEMPKE

Restaurantes preveem movimento até 30% maior

Considerada a segun-
da maior data para o 
comércio e um ter-

mômetro para as vendas 
de Natal, o Dia das Mães, 
que será celebrado neste 
domingo (8), será marcado 
pelas compras de última 
hora e deverá ocasionar um 
aumento de 11,5% nas ven-
das, segundo a Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas (ACIC).

O economista e diretor 
da ACIC, Laerte Martins, 
destaca que, com o poder 
de compra achatado devido 
à pandemia e à inflação, o 
valor médio do presente 
para as mães ficará em torno 
de R$ 240, uma expansão 
de 2,13% frente ao valor 
verificado em 2021, de R$ 
235. “Estamos na esperan-
ça de que a vacinação seja 
mantida e também que a 
belicosidade entre a Rússia 
e a Ucrânia seja contornada. 
Assim, mais uma vez, o Dia 
das Mães deverá ser bem 
prestigiado. Os segmentos 
mais procurados, no caso 
das vendas físicas, devem 
ser perfumarias, vestuários, 
calçados e flores, e nas ven-
das on-line, eletroeletrôni-
cos, celulares e notebook, 
principalmente”, explica 
Martins. 

Para a lojista Eva Maria, 
proprietária da Eva Maria 
Store, as expectativas para 
as vendas neste ano são 
as melhores possíveis e 
ela acredita que irá se sur-
preender. “Estamos tendo 
uma resposta muito posi-
tiva com as vendas e com 
certeza iremos atingir o 
nosso objetivo. O mercado 
está aquecendo e neste ano, 
diferente de outros, não só 
os filhos estão comprando, 
mas as mães também estão 
se presenteando e também 
comprando para suas filhas 
que são mães”, disse.

Assim como o varejo, os 
restaurantes também estão 
otimistas com o Dia das 
Mães, a segunda melhor data 
em vendas para o setor.

De acordo com o levanta-
mento da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), regional Cam-
pinas, com atuação em 50 
cidades da região de Campi-
nas e interior do Estado, os 
restaurantes que trabalham 
com almoço e jantar estimam 
um crescimento entre 20% a 
30% neste final de semana, 

Data é a segunda mais importante 
para impulsionar negócios no ano

Fabiana Hempke, da loja 
de roupas feminina By Fabi, 
também está otimista com as 
vendas. “A data é uma das 
melhores pra mim, depois do 
Natal, e esperamos ter óti-
mas vendas e muitas pessoas 
ainda não compraram, então 
o movimento deve ser maior 
na véspera”, conta.

Boas vendas também 
estão ocorrendo no Recanto 
das Flores, segundo Cleide 
Fréo. “Nossa equipe está 
preparada para mais um ano 
e cheia de expectativa para 
essa data. Felizmente mes-
mo na pandemia, as pessoas 
nos procuraram bastante 
para presentear com flores. 
Nesse ano, desde segunda 
estamos a todo vapor”, re-
vela.

Funcionamento 
O comércio de Indaiatu-

ba irá funcionar, de acordo 
com a Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola da 
cidade, em horário especial 
nesta sexta (6) e sábado (7).

Na sexta as lojas estarão 
abertas das 9h às 20h. Já no 
sábado (7) as compras pode-
rão ser feitas das 9h às 18h.

Lembrando que o horário 
de funcionamento é sugerido 
pela Associação Comercial 
e cada comerciante pode 
funcionar no horário que lhe 
convier.

Shopping
Para Andrea Fernandes, 

gerente de marketing do 
Polo Shopping Indaiatuba, 
as expectativas para esse ano 
são muito positivas, pois o 
Dia das Mães é a segunda 
data mais importante para 
o varejo. Além disso, é a 
primeira vez que o empre-
endimento irá funcionar 
normalmente na data desde 
o começo da pandemia.

“Acreditamos que a gran-
de maioria dos nossos clien-
tes pretende presentear e as 
mães não são as únicas que 
ganham presentes nessa épo-

em comparação com o ano 
passado.

O otimismo do setor se 
deve ao fim das restrições 
de capacidade, existentes no 
ano passado, pela retomada 
do público aos restaurantes 
nos últimos meses, já veri-
ficado em finais de semana 
normais e o avanço da vaci-
nação no Estado.

Segundo Matheus Ma-
son, presidente da regional 
Campinas da Abrasel, a ex-
pectativa do setor para este 
ano é bastante positiva. “O 

Dia das Mães é uma data sig-
nificativa para o nosso setor, 
pois é um dia que as famílias 
saem para comemorar e ela 
só fica atrás do Dia dos Na-
morados”, explica Mason. 
“O movimento nas casas já 
vem aumentando gradativa-
mente desde janeiro, com a 
confiança dos consumidores 
pelo aumento da vacinação. 
Este Dia das Mães será o 
primeiro sem restrições de 
capacidade, o que eleva ain-
da mais nosso otimismo”, 
conta. (DK).

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Presentes mais procurados serão roupas e calçados, acessórios, perfumes, chocolates, além de itens eletrônicos

ca, esposas, sogras e avós 
também são agraciadas na 
data. Nossas vendas devem 
superar consideravelmente 
as realizadas no ano passa-
do”, disse Andrea.

O shopping conta com 
promoções em produtos sele-
cionados em dezenas de lojas 
e quiosques de diversos seg-
mentos. Mas a grande aposta 
do Polo para gerar fluxo e 
vendas de oportunidade nesta 

data são os grandes shows 
em homenagem às mães, 
o projeto Dia das Mães é 
Show, que acontece todos os 
anos, desde 2017. Este ano, 
teremos um tributo a Elvis 
Presley no dia 6 de maio e 
um tributo a U2 no dia 13 de 
maio. Os shows são gratuitos 
e geralmente movimentam o 
shopping antes e depois de 
sua realização, com compras 
nas lojas e consumo na Praça 

de Alimentação. 
Os presentes mais pro-

curados, segundo Andrea, 
serão roupas e calçados, 
acessórios, perfumes, cho-
colates, além de itens eletrô-
nicos, como celulares. “Os 
kits e cestas de presentes 
personalizados para a data, 
que unem vários produtos 
temáticos, também são bas-
tante procurados nesta data”, 
finaliza.
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DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Data final para o ajuste com o Leão, 
após prorrogação, é 31 de maio 

Mais de 30 mil contribuintes ainda não 
declararam Imposto de Renda este ano

Há 26 dias para o fim 
do prazo, 30.653 
contribuintes de In-

daiatuba ainda não decla-
raram o Imposto de Renda 
2022, segundo dados da 
Receita Federal. Esse nú-
mero corresponde a pouco 
menos que a metade dos 
declarantes.

De acordo com a insti-
tuição, a expectativa é de 
que 72.845 contribuintes 
de Indaiatuba enviem as 
suas declarações dentro do 
prazo, que se encerra no dia 
31 de maio.

Para quem perder o pra-
zo, a multa de atraso será de 
1% a 20% sobre o imposto 
devido, tendo o valor míni-
mo de R$ 165,74.

De acordo com as regras, 
estão obrigadas a apresen-
tar a Declaração de Ajuste 
Anual os cidadãos que tive-
ram, em 2021, rendimentos 

tributáveis com valor acima 
de R$ 28.559,70.

Formas de elaboração 
A declaração do IR pode 

ser feita pelo computador, 
por meio do PGD IRPF 
2022, disponível no site da 
Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil na Internet, 
no endereço: www.gov.br/
receitafederal/pt-br.

Também há disponibili-
dade através de dispositivos 
móveis, tais como tablets 
e smartphones, mediante 
acesso ao serviço “Meu Im-
posto de Renda”, disponível 
por meio do aplicativo APP 
“Meu Imposto de Renda”, 
disponível nas lojas de apli-
cativos Google Play, para 
o sistema operacional An-
-droid ou App Store, para 
o sistema operacional iOS.

Ainda é possível pelo 
computador, mediante aces-
so ao serviço “Meu Imposto 
de Renda”, disponível no 
Centro Virtual de Atendi-
mento (e-CAC) que pode 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Até quarta-feira (04), 42.192 contribuintes 
de Indaiatuba já haviam declarado o IR 2022

Receita alerta para um novo golpe 
A Receita Federal alerta 

que golpistas estão utilizando 
informações a respeito de res-
tituição de Imposto de Renda 
Pessoa Física para lesar os 
cidadãos.

A instituição ressalta os 
cuidados com correspondên-

cias enviadas por e-mail ou 
mensagem e afirma que o 
conteúdo não possui links de 
acesso. Todas as informações 
recebidas devem ser confir-
madas diretamente no Portal 
e-CAC, com acesso seguro por 
meio da conta gov.br. (DK).

ser acessado através deste 
endereço: eCAC - Centro 
Virtual de Atendimento 
(fazenda.gov.br), de acordo 
com o disposto na Instrução 
Normativa RFB nº 1.995, de 
24 de novembro de 2020.

Via PIX
Neste ano também será 

possível receber a restitui-
ção do imposto de renda 
por PIX, desde que a chave 
PIX seja o CPF do titular 
da declaração.

Importante destacar que 
não será possível informar 
chave PIX diferente do 
CPF. Ou seja, e-mails, 
telefones ou chaves alea-
tórias não podem ser uti-
lizados para recebimento 
de restituição do imposto 
de renda e que a data e 
ordem do crédito seguirão 
as priorizações instituídas 
em lei.

Também será possível 
pagar com PIX o Darf 
emitido pelo programa/
aplicativo do imposto de 
renda quando houver im-
posto a pagar. O Darf será 
emitido com o QR Code, 
facilitando o pagamento.
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Parque Ecológico tem 
85 espécies de animais

Proposta visa a conscientização para a preservação 

Número consta de relatório sobre a fauna e a flora do 
local apresentado pela Secretaria de Serviços Urbanos

A Secretaria de Servi-
ços Urbanos e Meio 
Ambiente de Indaia-

tuba apresentou, no último 
dia 3, relatório com os nú-
meros da Fauna e Flora do 
Parque Ecológico.

De acordo com o balan-
ço, a fauna do Parque Eco-
lógico é composta por 85 es-
pécies de vertebrados, sendo 
três anfíbios, três répteis, 76 
aves e três mamíferos. Isto 
corresponde a aproximada-
mente 23,4% do potencial 
de fauna regional. Entre as 
espécies encontradas estão 
o tatu-galinha, o gambá-de-
-orelha-branca e a capivara, 
o sapo-cururu, teiú, rã-man-
teiga e a tartaruga-de-ore-
lha-vermelha. Entre as aves 
estão o joão-de-barro; bente-
vizinho-de-penacho-verme-
lho; pica-pau-verde-barrado; 
pica-pau-do-campo; carcará; 
quiriquiri; periquito-de-en-

contro-amarelo e periquitão.
O relatório ainda apontou 

que a fauna do Parque Eco-
lógico é composta por espé-
cies de baixa sensibilidade a 
alterações ambientais, sendo 
que espécies mais exigentes 
desapareceram do local, 
pois ele se encontra inserido 
totalmente no meio urbano.

Já a flora do Parque 
Ecológico possui dois ma-
ciços de Mata Atlântica, 
fragmentos de vegetação 
nativa secundária em está-
gio médio de regeneração. 
Ainda há remanescente 
de eucaliptos e uma alta 
infestação de Leucenas, 
espécie exótica e invasora.

As espécies mais en-
contradas, em diversas 
quantidades, por toda área 
contínua foram: ipês rosa, 
amarelo e roxo; manacá 
da serra;  quaresmeira; 
primavera; flamboyants; 
palmeira real; palmeira 
imperial; palmeira bis-
marckia; fícus; manguei-

ELIANDO FIGUEIRA  RIC/PMI

ra; pitangueira; cerejeira; 
pinheiro; eucalipto; pata 
de vaca; chapeu de praia; 
pau formiga; sibipiruna; 
guapuruvu; santa bárbara; 
oiti; paineira; jequitibá; 
leucina; canafístula; sibi-
piruna; mirindiba; pau-fer-
ro; areca de locuba; orelha 
de negro e araucária.

O relatório sobre a fauna e 
a flora do Parque Ecológico, 
da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente 
de Indaiatuba, objetiva cons-
cientizar a população sobre a 
importância de preservação 
do meio ambiente.

“O nosso parque é muito 
rico em questão ambiental, 
então nada mais justo que 
mostrarmos para a população 
todas as formas de vida que 
nele habitam para que pos-
samos usufruir dele de forma 

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

consciente e, dessa forma, nos 
ajudar a preservar esse espaço 
verde que temos no meio da 
nossa cidade, não apenas pelo 
lazer que ele nos proporciona, 
mas, principalmente, pelo 
benefício ambiental que ele 
oferece”, disse o secretário de 
Serviços Urbanos, Guilherme 
Magnusson. 

Ainda foram instalados, 
próximo ao Parque da Crian-
ça, dois totens com infor-
mações sobre a vegetação e 
as espécies de animais que 

habitam o parque. Em breve, 
o estudo poderá ser consul-
tado, na íntegra, no site da 
Prefeitura, na página da Se-
cretaria de Serviços Urbanos 
e Meio Ambiente - https://
www.indaiatuba.sp.gov.br/
urbanismo/.

As informações resultaram 
de um estudo encomendado 
pela Prefeitura com o objetivo 
de identificar as espécies e os 
grupos da fauna que ocorrem 
no parque e a importância da 
sua preservação. (DK).

Fauna do Parque Ecológico corresponde a 23,4% do potencial da região
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Cresce o número de animais que foram 
abandonados desde início da pandemia
ONGs estão superlotadas e não conseguem abrigar to-
dos animais; restante fica nas ruas e sofre maus-tratos

Abrigo da ONG Upar, uma das maiores da cidade 

Dados da Upar (União 
Protetora dos Ani-
mais de Rua) de In-

daiatuba, com respaldo do 
CRA (Centro de Reabilitação 
Animal) do município, dão 
conta de que, desde o início 
da pandemia, a quantidade 
de animais abandonados na 
cidade aumentou conside-
ravelmente, dificultando o 
cenário já árduo das ONGs 
e instituições de apoio, que 
estão superlotadas e sem 
recursos para atender a todos.

As entidades não conse-
guem contabilizar exatamen-
te o percentual de aumento, 
porque não há um controle 
que some o trabalho das 
quatro ONGs que fazem o 
resgate de animais e da quinta 
que combate maus-tratos na 
cidade. Em razão da superlo-
tação, os animais que não são 

atendidos pelas ONGs ficam 
nas ruas e muitos sofrem 
maus-tratos.

A Upar, umas das maiores 
da cidade, possui atualmente, 
por exemplo, mais de 160 
cachorros que foram resga-
tados, alguns em situações 
graves, que necessitam de 
cuidados imediatos para que 
suas vidas sejam salvas. 

“A pandemia teve aspec-
tos positivos e negativos, 
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tanto no financeiro, quanto 
na questão dos abandonos” 
declara Patrícia Araújo, 
umas das representantes da 
ONG. “O aumento no preço 
da ração gerou instabilidade 
nas finanças e ocorreram 
adoções irresponsáveis du-
rante esse período”.

Os levantamentos de Pa-
trícia condizem com a reali-
dade em todo o país: já em 
2020, poucos meses após o 

início das restrições relacio-
nadas à Covid-19, no Distrito 
Federal, de acordo com o 
gerente de Vigilância Am-
biental de Zoonoses, Rodrigo 
Menna Barreto, entre janeiro 
e setembro de 2020 o número 
de adoções de animais regis-
trados pela Gerência de Vigi-
lância Ambiental e Zoonoses 
foi maior do que o dobro do 
registrado em todo o ano 
anterior, quando a pandemia 

não havia ainda chegado ao 
país, mas ressaltou que, após 
as adoções, também vieram 
muitos abandonos.

“Alguns dos que adota-
ram para companhia no perí-
odo de isolamento acabaram 
chegando à conclusão de que 
não querem pets, após per-
ceberem que esses animais 
precisam de atenção, carinho 
e cuidados veterinários”, 
afirmou Menna Barreto.

Conscientização é a única solução
O estudante de jornalismo 

Vitor Manso, de 20 anos, que 
visitou a Upar (União Prote-
tora dos Animais de Rua) e 
coletou boa parte dos dados 
fornecidos pela instituição, 
ressalta que, ainda que conte 
com apoio da Prefeitura, a 
Upar enfrenta dificuldades, 
sobretudo devido à incerteza 
quanto ao futuro. É impossí-
vel prever quantos animais 
serão abandonados ou quan-
tos dos abrigados pela insti-
tuição precisarão de atenção 

especial, por exemplo. Por 
isso, a única real solução é a 
conscientização, segundo ele.

“Ouvi vários relatos da 
situação e dos lugares que os 
cachorros foram encontra-
dos. É realmente de partir o 
coração saber que há pessoas 
que são capazes de tanta 
maldade. Sem contar também 
as adoções irresponsáveis, 
onde devolvem ou acabam 
abandonando. Cachorro não é 
presente para criança, precisa 
mais do que ração”. (HM).

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br
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ALESSANDRO 
RAMOS DE FARIAS

09/04

ROSENILDA MARIA 
MONTEIRO

02/04

ALTAMIRO 
DA ROSA

15/04

FERNANDO DIAS 
MENDES

03/04

BRUNO ROBERTO DE  
MOURA PACELLI

28/04

MARINA LOUREIRO 
LOPES
20/04

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

MARCELO MARTINS 
DE MELO

19/04

APARECIDO 
DONISETE FERRAZ

21/04

EDIVALDO JUNIOR 
PAVARINA

25/04

ADRIANA LIMA 
DE MATOS

27/04

MAX CUNHA 
ALGARRAO

02/04

ACLETSON 
SANTOS SILVA

15/04

THIAGO RIBEIRO 
DE CASTRO

27/04

DERIK BRANDON 
DOS SANTOS

29/04

VANESSA XAVIER 
STOIANOF DA CUNHA

17/04

EVANDRO F. D. DOS 
SANTOS

22/04

Mais Expressão 
moderniza sua revista 

WhatsApp da redação recebe sugestões de pauta

Proposta objetiva que edição que vai circular até o fi-
nal deste mês de maio se aproxime mais do leitor 

A revista de número 75 
que chega às mãos 
do leitor até o final 

deste mês de maio foi atu-
alizada. “A nossa intenção 
foi aproximar ainda mais a 
publicação do público que 
aprecia a sua leitura”, diz 
o diretor geral do Grupo 
Mais Expressão, Alan De 
Santi. As alterações vieram 
de sugestões de internautas 
que se comunicam pelas 
redes sociais do jornal.

“Fizemos uma reformu-
lação nas editorias da revis-
ta, como são chamadas as 
seções de assuntos no jargão 
jornalístico. O objetivo foi 
torná-la mais jovem e mais 
atual”, afirma editora Denise 
Katahira. Por exemplo, a 
editoria de “Economia” se 
transformou em “Gastrono-
mia” para mostrar um pouco 
mais desse segmento, que é 
forte localmente.

Os jornalistas do Grupo 
Mais Expressão vão buscar 
o que está sendo feito na 
cidade na produção de refei-
ções de qualidade. Quem são 
os grandes chefs, os locais 
que oferecem comidas das 
cozinhas tradicionais brasi-
leiras e da culinária interna-
cional. Quais os diferenciais 
desses locais e o que o leitor 
poderá encontrar nesse pas-
seio gourmet.

Outra editoria substituída 
foi a de “Turismo & lazer”, 
que passou a ser editoria de 
“Games”. “Vamos mostrar 
o que está sendo mais utili-
zado pelos jovens na cidade 
como diversão online. Quais 
são os jogos que valem a 
pena. Que novidades esse 
mercado está oferecendo”, 
diz a editora. “Também se-
rão mostrados os jogadores”.

Já a editoria de “Va-
riedades” foi substituída 
pela editoria de “Comporta-
mento”. A revista vai tratar 
nela de assuntos que estão 

REPRODUÇÃO

estabelecendo tendências. 
Por último, a editoria de 
“Saúde” foi unida com a de 
“Beleza”, pois são assuntos 
que caminham muitas vezes 
juntos e, quando não cami-
nharem, elas voltarão a ser 
desmembradas.

A junção das editorias de 
“Saúde” e “Beleza” visou 
também abrir espaço para a 
criação de mais uma edito-
ria, a de “Celebridades”, que 
vai tratar de nomes que es-
tão em destaque no cenário 
artístico, esportivo, cultural 
e político. “Queremos inte-
grar o nosso público com as 
pessoas que estão em alta”. 

Para ter contato ainda mais 
direto com os leitores da re-
gião, o Mais Expressão tem 
um número específico para 
receber sugestões de pautas 
e denúncias dos moradores: 
(19) 99895-4296. Todas as 

mensagens encaminhadas 
para este contato serão res-
pondidas por um jornalista 
da redação. 

Importante: as mensagens 
enviadas para o whatsapp da 
redação serão respondidas na 

hora apenas entre 9h e 17h 
e de segunda a sexta-feira. 
Nos demais horários e dias, 
as mensagens também serão 
recebidas e respondidas na 
sua totalidade, mas não haverá 
resposta imediata. (DR).

A capa da última Revista de Variedades, editada pelo Grupo Mais Expressão  
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Após fugir de blitz, 
mulher capota carro 
Policiais faziam multa pela recusa de passar pelo bafô-
metro quando foram surpreendidos com a atitude

Após enganar os poli-
ciais e fugir de blitz 
da Polícia Rodoviá-

ria, uma mulher capotou o 
carro que dirigia na Rodovia 
Santos Dumont (SP-075). O 
acidente aconteceu na noite 
de domingo (1º de maio), 

por volta das 23h50, na 
região do Jardim Itatinga.

De acordo com a Polícia 
Rodoviária, ela seguia sen-
tido Campinas quando foi 
abordada na altura do Km 
72. Os policiais solicitaram 
que ela fizesse o teste do ba-
fômetro, mas ela se recusou.

Enquanto os agentes es-
creviam a multa de recusa, a 

A motocicleta conduzida por uma mulher ficou totalmente destruída

moça alegou que precisava 
das chaves do carro para 
pegar alguns pertences que 
estavam em seu interior. 
Em seguida, ela fugiu em 
alta velocidade, mas per-
deu o controle da direção 
e capotou dois quilômetros 
à frente.

Segundo a polícia, a mu-
lher teve ferimentos leves 
e foi encaminhada para a 
Unidade de Pronto-Atendi-
mento (UPA) São José, em 
Campinas. Ainda de acordo 
com a Polícia Rodoviária, 
a mulher foi multada e o 
carro em que estava tinha 
o documento vencido. O 
veículo foi recolhido ao 
pátio municipal da Emdec 
(Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Cam-
pinas).

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

DENNY CESARE/ CÓDIGO 19/ARQUIVO

Ônibus atropela e destrói 
moto no Distrito Industrial 

Um ônibus de transporte 
público de Indaiatuba passou 
por cima de uma moto e por 
pouco não atropelou a con-
dutora. O acidente aconteceu 
no viaduto da SP-75, sentido 
Centro/ Distrito Industrial, por 
volta de 6h30 de quinta-feira 
(5).

Conforme a apuração, 
o ônibus se preparava para 
fazer uma curva à esquerda 
para ter acesso ao viaduto 
quando colidiu na lateral com 
a motocicleta que tentava 
passar ao lado, derrubando a 

motociclista.
O pneu traseiro esquerdo 

do ônibus acabou passando 
por cima da moto, deixando-a 
totalmente destruída. A mu-
lher ficou caída até a chegada 
da ambulância, que ao reali-
zarem os primeiros socorros, 
conduziram a vítima até uma 
unidade hospitalar, onde foi 
atendida, recebendo todos os 
cuidados necessários. Houve 
lentidão no trânsito para os 
motoristas que seguiam desti-
no ao trabalho. (Rayane Lins, 
do programa de estágio).

DIVULGAÇÃO

Policiais acompanham socorro à mulher que tentou fugir da blitz 
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Preso homem que mantinha plantação 
de maconha em casa no Jd. Esplanada
Acusado alegou que sofre de ansiedade e de agitação, por isso realizava o cultivo da droga

Um homem de 42 anos 
foi preso após po-
liciais encontrarem 

uma plantação de maconha 
em sua residência.  O cri-
me aconteceu no final da 
tarde de quarta-feira (04), 
no Jardim Esplanada, em 
Indaiatuba.

Os policiais chegaram até 
ele porque foram acionados 
para averiguar uma casa 
que estaria com o portão 
totalmente aberto e com as 
luzes acesas. Ao chegarem 
ao local, eles entraram por 
uma porta lateral dando 
acesso ao quintal e visualiza-
ram alguns pés de maconha 
plantados em vasos. Ao 
continuarem averiguando o 

local, no interior do imóvel 
havia uma estufa contendo 
mais algumas plantações 
semelhantes com as dos 
vasos, bem como porções de 
ecs-tasy e de crack.

Ninguém foi localizado 
no imóvel, mas, com a ajuda 
de um vigilante, o morador 
foi localizado e se dirigiu até 
o local. O rapaz foi questio-
nado a respeito do plantio e 

confessou ser de sua proprie-
dade e que cultivava apenas 
para consumo próprio.

O homem também ale-
gou que sofre de ansiedade 
e de agitação, por isso reali-
zava o cultivo da maconha 
e isto acontecia há mais de 
dez anos. Relatou que as ou-
tras substâncias eram MD e 
Ecstasy e disse que também 
as consumia. Negando a 

comercialização dos entor-
pecentes.

Mediante aos fatos, foi 
realizada a perícia no local, 
onde o morador e a plan-
tação foram apreendidos, 
com laudo positivo para 
maconha. 

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

Ladrões furtam escola estadual  modelo e aulas têm de ser suspensas
A Escola Estadual Profª 

Suely Maria Cação Ambiel 
Batista, mais conhecida como 
Colonial, tida como modelo e 
exemplo de ensino, foi furtada 
na madrugada de terça (3) e 
por conta da perícia teve as 
aulas presenciais suspensas.

De acordo com a diretora 
da instituição, Luciana San-
chon, em boletim de ocor-
rência, ao chegar à escola se 
deparou com uma das janelas 
quebradas e ao verificar notou 
também que os armários dos 
professores e alunos estavam 

arrombados. Ela constatou 
nas salas de aula que 11 te-
vês foram furtadas, além de  
caixas de som e um pendrive 
com imagens da escola.

Em nota, a instituição 
informou que, por conta da 
perícia, as aulas presenciais 
do dia foram suspensas e os 
alunos poderiam acompanhar 
as aulas remotamente pelo 
Centro de Mídias SP, sem 
prejuízo na aprendizagem.

Os guardas municipais fo-
ram acionados e descobriram 
o um carro que possivelmente 

DIVULGAÇÃO

estava envolvido no furto. O 
dono do veículo negou estar 
envolvido e informou que ha-
via emprestado o carro a dois 
amigos, indicando um deles.

Ao chegar na residência, 
o rapaz foi questionado e de-
monstrou nervosismo, alegan-
do que não tinha mais “TV”, 
mas a cunhada e o compa-
nheiro disseram que havia 
03 televisores dentro de um 
móvel no quarto. Os guardas 
encontraram as tevês e pren-
deram o rapaz  (Rayane Lins, 
do programa de estágio).

Prédio da Escola Estadual Profª Suely Maria Cação 
Ambiel Batista, que teve prejuízo com o furto

R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br
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Colégio Meta prepara estudantes para
participar da segunda fase de olimpíada

Programação prevê que a terceira fase será disputada a partir do mês de julho próximo

Estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental e 3ª 
série do Ensino Médio do 

Colégio Meta, inscritos na olim-
píada, passaram pelos desafios 
da 1ª fase e se classificaram para 
a segunda fase. A prova contem-
plou questões de Língua Inglesa 
e Portuguesa sobre tecnologia, 
Ciências e Atualidades e diver-
sas habilidades foram avaliadas. 

A fim de prepará-los para 
esse desafio, os jovens partici-
param de duas aulas presenciais 
sob a coordenação da professora 
Camila Thais da Global Class-
room, pesquisando e resolven-
do questões integralmente em 

Um total de 57 alunos do 9º ano do Fundamental e 3ª série do Médio conseguiu se classificar

inglês. 
A Global Classroom é uma 

instituição parceira do Colégio 
Meta e oferece imersão em Lín-
gua Inglesa para os estudantes 
regularmente matriculados, nas 
próprias dependências da escola. 
A parceria também envolve arti-
culação com o ensino curricular 
de Língua Inglesa, de modo 
integrado e qualitativo. 

Entre as várias atividades 
planejadas, desde o início da 
parceria, estão os momentos de 
preparação dos jovens partici-
pantes da OBS.

Após o resultado da 2ª Fase, 
dentre os medalhistas, a escola 
poderá selecionar os sete melho-
res colocados para representar a 
instituição na fase final da OBS.

A 3ª fase se realizará 
presencialmente em julho, 
com a participação de duas 
equipes (uma para cada uni-
dade). Será uma semana in-
teira, preenchida por provas 
com equipes de todo Brasil, 
em um ambiente de imersão 
em Língua Inglesa. 

Essa última fase é com-
posta por três etapas, to-

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

das presenciais: 1ª Etapa 
– 125 questões objetivas: 
35 questões de Matemática, 
45 questões de Ciências da 
Natureza e 45 questões de 
Lógica. 2ª Etapa – Quiz 
formado por questões alea-
tórias, em língua estrangeira. 
3ª Etapa – Prova de habili-
dades, competição de barco, 
desafios envolvendo atua-

DIVULGAÇÃO

Alunos da unidade 1 do Colégio Meta durante a 
participação na Olimpíada Brasileira do Saber

lidades, debate em inglês e 
competição de robótica. 

No ano passado o Co-
légio Meta participou com 
uma equipe e 34 alunos 
foram premiados na segunda 
fase. A olimpíada tem como 
principal meta o despertar do 
saber científico, a inspiração 
para o trabalho em equipe e a 
valorização do conhecimen-

to acumulado ao longo dos 
anos escolares. Neste ano, o 
número de inscritos se am-
pliou significativamente, o 
que indica a consolidação de 
uma cultura de participação 
em concursos externos. To-
dos os jovens participantes 
demonstram engajamento e 
foco na busca pelo sucesso. 

Se você procura um colégio que 
promova a superação de desafios, 

conheça melhor as atividades 
desenvolvidas no Colégio Meta. 

Acesse o portal www.colegiometa.
com ou faça uma visita presencial. 

A Unidade I está situada à Rua 
Hermínio Steffen, nº 96, Jardim 

Regina, e a Unidade II, à Av. Cel. 
Antônio Estanislau do Amaral, nº 

1541, Itaici.

SERVIÇO
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Empresa Amado Maker entrega 34 
espaços makers em Tauá no Ceará

DIVULGAÇÃO

A empresa de Indaia-
tuba Amado Maker, 
especializada na im-

plantação de espaços makers 
e Fab Labs em instituições 
de ensino, inaugurou no 
final de abril 34 novas salas 
makers com o material didá-
tico Espiral. Dessa vez foi o 

Projeto E-LABorar atenderá mais de 5.800 alunos do Ensino Fundamental I e II na rede local

L A I S  F E R N A N D E S
Especial para o Mais Expressão

Estudantes da Rede Pública de Tauá, no Ceará, conhecendo o projeto E-LABorar e explorando as possibilidades com a metodologia 

munícipio de Tauá no Ceará 
que recebeu a inovação edu-
cacional e com isso lançou o 
projeto E-LABorar, através 
da Secretaria da Educação.

O E-LABorar propõe 
levar para todas as escolas 
de educação fundamental 
(alunos de 6 a 14 anos) a 
proposta da Cultura Maker, 
a qual se caracteriza por 
meio de metodologias ativas 

que valorizam a aprendi-
zado com a prática, com a 
utilização de máquinas de 
fabricação digital, como: im-
pressora 3D, Corte a Laser e 
Plotter de Recorte, facilitan-
do também o aprendizado 
de robótica e a recuperação 
de aprendizagem dos alunos 
nesse período pós-pandemia.

O Laboratório Maker 
funciona como um centro 

de criatividade, invenção 
e inovação para qualquer 
tipo de conhecimento e 
propiciam que os estudan-
tes criem protótipos, proje-
tos, façam testes, invenções 
e aprendam de forma mais 
prática.

Cada Laboratório Maker 
de Tauá possui uma im-
pressora 3D, uma cortadora 
a laser e uma plotter de 

recorte, além do mobiliá-
rio, como mesas, cadeiras 
e armários, painel de fer-
ramentas e lousa móvel. 
Os alunos também rece-
beram material didático 
com atividades makers que 
norteiam o trabalho peda-
gógico durante cada ano. 
As escolas ganharam ain-
da todos os insumos para 
desenvolver as atividades, 
como: filamentos, placas 
de MDF, vinil, ferramen-
tas, componentes eletrôni-
cos, material de papelaria, 
entre outros.

Com o projeto E-LA-
Borar foram beneficiadas 
34 escolas (sendo 11 na 
sede do município e 23 
nos distritos), mais de 320 
professores, 34 coorde-
nadores pedagógicos, 34 
diretores escolares e mais 
de 5.800 alunos do ensi-
no fundamental da Rede 
Municipal de Ensino. Um 
programa ousado que dese-
ja revolucionar a educação 
do município de Tauá.



A escola Senai de Indaia-
tuba (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) 
oferece o curso gratuito de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação a alunos com 
idade mínima de 14 anos. 

O curso objetiva fazer 
com que os alunos com-
preendam os processos da 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação utilizados em 
um ambiente empresarial e 
industrial. Também apre-
sentar os principais temas 
relacionados à infraestrutura 
de TI, serviços de redes, 
software, hardware, normas 
e padrões. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).

Diferencial da estrutura está no peso: ela é 70% mais leve
As estruturas produzidas 

pela Mr. Roof para telhado 
são feitas com aço galvanizado 
revestidas com aço zincado, 
possuindo durabilidade infi-
nita. O produto é uma solução 
ecológica para construções 
atuais, sendo uma alternativa 
ao uso da madeira, evitando o 
uso desordenado desta maté-
ria-prima. 

São inúmeras as vantagens, 
relata o proprietário Flávio 
Maschieto Azuaga: Imune ao 
cupim, valorização do imó-
vel, agilidade na montagem, 
70% mais leve, estrutura para 
aguentar qualquer tipo de telha 
que será usada na obra.

A Mr. Roof fornece desde 
o projeto executivo até a insta-

lação final do telhado (projeto, 
estrutura, mão de obra para 
instalação das estruturas e 
telhas).

A produtividade é garan-
tida, pois todos os itens estru-
turais são parafusados, sem 
utilização de solda e não há 
desperdício de materiais dire-
tos. “Hoje em dia, por ques-
tões de segurança, os bancos 
que financiam as obras estão 
exigindo esse tipo de material 
para que tenham uma garantia 
de longo prazo”, afirma o en-
genheiro.

 “Isso porque o material em 
aço galvanizado não propaga 
fogo”, explica Flavio Mas-
chieto Azuaga, proprietário da 
empresa. (RL). 

Em 4 anos no mercado, Mr. Roof já 
executou mais de 350 obras na cidade

Especializada em es-
truturas de aço galva-
nizado para cobertu-

ras residenciais, comerciais 
e industriais, a Mr. Roof, 
que está no mercado de 
Indaiatuba desde janeiro de 
2018, já executou 350 obras 
na cidade e na região.

O proprietário e enge-
nheiro Flavio Maschieto 
Azuaga conta que viu nas 
estruturas em aço uma opor-
tunidade de negócios inova-
dora, que poderia mudar o 
antigo sistema de estruturas 
de telhados em madeira 
para um com mais seguran-
ça e com uma obra muito 
mais eficiente e rápida de 
executar.

 Com sua sede em In-

daiatuba, a empresa atende 
também cidades da região, 
como Salto, Itu, Campinas 
e Itupeva, estando sempre 
atenta ao mercado e às 
exigências de seus clientes, 
prestando toda assistência 
no projeto e dando orienta-
ção técnica de montagem na 
obra. 

 “O cliente nos pas-
sa sua demanda e a Mr. 
Roof fornece um projeto 
da estrutura do telhado 
dele, com os materiais que 
disponibilizamos. Também 
podemos fornecer a mão de 
obra ou então orientamos 
o empreiteiro ou pedreiro 
escolhido pelo cliente para 
fazer a montagem”, conta 
Flávio.

A Mr. Roof tem como 
missão prover para seus 
clientes soluções técnicas 

Empresa é especializada em estruturas galvanizadas 
para coberturas residenciais, comerciais e industriais
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO
Endereço: Rua Edésio 
José Capovilla, 159 - 

Jardim Esplanada
Horário de funcio-

namento: Segunda à 
Sexta das 07h30 às 18h
Sábado das 8h às 12h

Telefone fixo/ 
WhatsApp: 

(19) 3801-1094 / (19) 
98355-8383 

E-mail: comercial@
mrroof.com.br

Site:  www.mrroof.
com.br

e projetos adequados para 
cada tipo de obra, sempre 
com um engenheiro respon-
sável, e fornecer um preço 
acessível. Com o intuito de 
trazer técnicas e novos pro-
dutos do mercado, a equipe 
está sempre atenta e partici-
pando de seminários e feiras 
técnicas de construção civil.

A empresa tem como 
foco casas residenciais, 
lojas comerciais e áreas 
industriais, e o atendimento 
pode ser feito através do 
WhatsApp, telefone fixo, 
e-mail ou presencialmente. 
“Após o fechamento, for-
necemos desde o material 
até a instalação final do 
seu telhado, através dos 
construtores, empreiteiros 
ou até mesmo direto com 
os proprietários”, explica o 
engenheiro Flavio.

Fachada da nova sede comercial da Mr. Roof, que contempla 
um shoroom preparado com toda a linha da empresa

DIVULGAÇÃO
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Showroom
A empresa abriu sua nova 

sede em 2021 no Jardim Espla-
nada, um escritório comercial 
e showroom todo preparado 
para apresentar todos os produ-
tos com os quais a empresa tra-
balha, além de oferecer espaço 
para a discussão e elaboração 

de projetos executivos com sua 
equipe composta de engenhei-
ros e arquitetos especializados 
em projetos de telhados tipo 
steel frame.

*Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Gru-
po Mais Expressão.

Estrutura em aço galvanizado da Mr. Roof

Aço galvanizado tem mais vantagens
“As vantagens do aço gal-

vanizado em estruturas para 
coberturas são muitas: mais 
leve, maior relação de quilo 
em comparação às estrutu-
ras executadas em madeira 
e maior durabilidade”, conta 
Flávio Maschieto Azuaga, pro-
prietário da Mr. Roof. “Além 
disso, é muito mais rápido de 
se instalar, faz qualquer tipo 
de estrutura de telhado sobre 

a laje ou mesmo sem a laje”, 
comenta o proprietário.

A versatilidade é outro des-
taque, uma vez que podem ser 
empregadas telhas cerâmicas, 
de concreto, fibrocimento, 
bem como telhas metálicas e 
ecológicas, de acordo com as 
necessidades do que está no 
mercado da construção civil, 
que é cada vez mais exigente 
em Indaiatuba e região. (RL).

Senai dá curso
de tecnologia
da informação
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Cresce em 186,5% o 
número de casos de 
dengue confirmados

A Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba atu-
alizou, na última 

quarta-feira (4), o número 
de casos de dengue confir-
mados no município: o total 
divulgado na semana retra-
sada, que contabilizava 201 
casos, mais que dobrou até 
o momento, somando 576 
casos confirmados, aumen-
to de 186,5% nessas duas 
semanas.

A cidade segue a ten-
dência de todo o Brasil, que 
chegou, em quatro meses, 
ao mesmo patamar de casos 
de dengue de todo o ano 
passado: de acordo com o 
Ministério da Saúde, o país 
teve 544 mil casos em 2021. 

Este ano, já somava, até o 
dia 23 de abril, 542 mil casos 
confirmados da doença.

O Estado de São Paulo 
é responsável pelo maior 
número de casos de dengue, 
com mais de 126 mil regis-
tros, segundo o levantamen-
to divulgado pelo governo 
estadual. 

A Prefeitura está tra-
balhando para conter os 
casos fazendo fiscalizações 
e usando o projeto desen-
volvido em parceria com a 
empresa de biotecnologia 
Oxitec. A iniciativa “Ae-
des do Bem”, como ficou 
conhecida, funciona modi-
ficando mosquitos Aedes 
Aegypti machos com um 
gene autolimitante, que faz 
com que ele, ao copular 
com uma fêmea selvagem, 
só tenha prole de machos. 

Elevação ocorreu em duas semanas; apesar disso, não 
há registro de zika, chikungunya ou febre amarela 

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Como a fêmea é responsável 
por picar e contaminar o ser 
humano, o “Aedes do Bem” 
faz com que a população 
de mosquitos capazes de 
transmitir a doença diminua, 
prevenindo infestações não 
somente de dengue, mas 
também de outras doenças 
transmitidas pelo mosquito, 
como zika, chikungunya e 
febre amarela.

Indaiatuba é uma das 
cidades que, em parceria 
com a Oxitec, liberou mos-
quitos do bem pelo muni-
cípio, visando combater a 
proliferação de mosquitos 
transmissores da doença e, 
consequentemente, evitar 
aumentos de casos. As fa-
mosas “caixinhas brancas” 
em alguns postes da cidade 
contêm exatamente o inseto 
responsável pelo combate.

Funcionário da Prefeitura aplica a nebulização para 
combater a proliferação mais acelerada da doença



Anjos Colchões será um dos destaques 
da edição 2022 do Frutos de Indaiá 
Em Indaiatuba há menos de 1 ano, 
empresa tem tradição de três déca-
das na fabricação de colchões e sofás

A19

desta vez será para ser ho-
menageada por sua atuação 
no mercado da cidade e da 
região.

Honrando o compromis-
so de transformar cômodos 
em ambientes perfeitos, a 
loja tem, além dos produ-
tos de fabricação própria, 
tapetes, poltronas, quadros, 
travesseiros, aparadores, 
abajures e muitos outros 
itens indispensáveis para 
uma decoração de exce-
lência.

Para a equipe da Anjos 
Colchões Indaiatuba, a 
participação no Frutos de 
Indaiá é fundamental para 
propagar a revolução que 
trouxeram à cidade, além 
de excelência em atendi-
mento, cuidado e compro-
metimento com os clientes.
    Além disso, o Troféu 
Frutos de Indaiá é um re-
conhecimento. 

A Anjos Colchões, que tem linha extensa e diferenciada de produtos para compor ambientes por completo

HELLICA MIRANDA
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Premiação está à altura dos valores do município
Considerada seis vezes 

consecutivas a melhor cidade 
para se viver no Brasil e há 
mais de 20 anos no top 3 de 
melhores municípios, Indaia-
tuba é a cidade dos Indaiás, 
nome derivado da palmeira, 
que é assim chamada no tu-
pi-guarani.

A árvore, típica da Mata 
Atlântica brasileira, é admira-

da por sua força e resistência: 
suas folhas já chegaram a 
ser utilizadas para se cobrir 
telhados e, além desse fator, 
também se destaca por sua 
extrema funcionalidade: de 
suas fibras, são feitas cordas 
para violinos e rabecas; o 
palmito gera alimento para 
muitas famílias e os frutos são 
consumidos no país inteiro.

É daí que parte o troféu 
símbolo da premiação mais 
prestigiada de Indaiatuba e 
região. Desenvolvido pela 
artista plástica Memê, a peça 
foca na promessa, no triunfo 
e na glória das empresas e 
empreendedores que fazem 
de Indaiatuba uma das cidades 
mais promissoras do país. 
(HM).

DIVULGAÇÃO

Com a missão de levar 
qualidade, design e, 
acima de tudo, bem-

-estar, a Anjos Colchões é 
dona de uma linha extensa 
e diferenciada de produtos 
para compor ambientes por 
completo.

Não à toa que a mar-
ca foi presença garantida 
nas últimas finais do Big 
Brother Brasil: seus sofás 
estilosos e confortáveis 
fizeram parte do cenário 
que premiou os campeões 
Juliette (2021) e Arthur 
Aguiar (2022).

Agora a Anjos Col-
chões, que está há menos 
de um ano em Indaiatuba, 
marcará presença na 16ª 
edição do Troféu Frutos 
de Indaiá, que ocorre no 
segundo semestre. Só que 
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Duda Amaral treina o 
feminino do Primavera 

O Primavera anunciou 
nesta última sema-
na a técnica Duda 

Amaral para comandar o 
projeto de futebol feminino 
do clube. A nova profissio-
nal é formada em educação 
física e já esteve dentro de 
campo, representando as 
equipes de futsal e futebol 
de Indaiatuba. 

Para o início dos traba-
lhos, o clube promoveu na 
última terça-feira (3) uma 
peneira com mulheres entre 
13 e 24 anos, a maior parte 
já atletas da cidade, ao todo 
participaram 18 jogadoras. 
Segundo Duda, a ideia é 

formar os elencos para o 
Campeonato Paulista Sub 
15 e 17 e também para re-
presentar o time adulto nos 
Jogos Regional, em nome de 
Indaiatuba, em uma parceria 
com a Prefeitura. 

Em conversa com o Mais 
Expressão, a profissional 
de 28 anos disse que ficou 
muito feliz quando recebeu 
o convite do clube. “Foi 
como voltar a tirar o sonho 
da caixa e trazer para a rea-
lidade”. Duda disse ainda ter 
uma visão de trabalho mais 
humano, com o intuito de 
formar grandes atletas e in-
vestir também na formação 
humana. “A ideia é abrir as 
portas para muitas meninas, 
isso com certeza vai mudar 

Clube pretende formar times para o 
Sub 15, Sub 17 e Adulto; projeto é 
visto como de longo prazo

DIVULGAÇÃO
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a perspectiva de vida delas 
e trazer novos horizontes. 
Vamos formar uma base 
cidadã”, comentou. 

O desejo de trabalhar 
com o futebol feminino é 
também a realização de um 
sonho pessoal, vindo de uma 
mulher que um dia já esteve 
dentro das quatro linhas. “Eu 
fiz a faculdade para trabalhar 
com as categorias femininas, 
quero ajudar a formar atletas 
e a criar uma base melhor, 
vamos propiciar o mundo do 
futebol para elas”, afirmou 
Duda. 

Ao assumir o projeto, 
a nova treinadora também 
aposta no tempo para colher 
os frutos que começam a ser 
plantados. “O projeto do 
Primavera é maravilhoso e o 
trabalho é a longo prazo”. Os 
treinos acontecem de terça e 
quinta, no Centro Esportivo, 
às 19h30.

A técnica Duda Amaral, que vai comandar o projeto de 
futebol feminino do clube: planos para realizar sonhos

Memórias do E.C. Primavera

Vamos relembrar o time do Primavera de 15 anos atrás, na série A3 de 2007. Foi um campe-
onato difícil para o Fantasma, havia 20 times na competição jogando em turno único e nos 
19 jogos disputados tivemos somente 4 vitórias, 3 empates e foram 12 derrotas, resultando 
no rebaixamento da equipe para o quarto nível do futebol paulista.  Apesar da campanha 
desastrosa, a história merece ser relembrada.

Desportivo Brasil será 1º adversário
A Federação Paulista 

liberou a tabela completa 
da Copa Paulista na última 
segunda-feira (2). Com as 
definições, o Primavera irá 
começar a disputa jogando 
em seus domínios, no es-
tádio Itálo Mário Limongi, 
o Gigante da Vila, contra o 
Desportivo Brasil. O jogo 
está marcado para dia 3 de 
julho, domingo, às 15h30. 

Ainda sem uma definição 
dos nomes que irão compor 
o elenco para a disputa, o 
planejamento segue com o 
intuito de usar mais jogado-
res jovens e quem demonstra 
potencial, mesclando com 
atletas de mais experiên-
cia, para formar um plantel 
equilibrado. Vindo de bom 
desempenho na A-2, a com-
petição é vista pelo clube 
como forma de reafirmar os 
caminhos trilhados até aqui 
no ano, além de ser opor-
tunidade para chegar em 

disputas nacionais em 2023.
O Desportivo Brasil, si-

tuado em Porto Feliz, destoa 
dos outros clubes que for-
mam o grupo do Fantasma. 
Com o selo de “clube forma-
dor”, coisa que poucos times 
apresentam no país, o intuito 
da equipe é formar jovens na 
base e lucrar com a venda. 

O foco central do DB não 
é a disputa do time profissio-
nal, que em geral é forma-
do por jovens do clube. A 
equipe tende a voltar as suas 
energias para os elencos de 
base, principalmente o Sub 
20. Nomes como Rodrigo 
Scarpa (meia do Palmeiras) 
e Rodrigo Muniz (ex-Fla-
mengo) são exemplos.

Ligado ao grupo chinês 
Luneng, o Desportivo Brasil 
é um clube-empresa que tem 
parceria com a equipe do 
Shandong Taishan Football 
Club, promovendo inter-
câmbios (LM).
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Amigos do Cachorrão também fazem festa pela vitóriaA equipe do Mastiga Samba comemora o resultado 

Cidade sediou etapa de rally da Mitsubishi Cup
A cidade de Indaiatuba 

sediou no último sábado 
(30) a segunda etapa da 
Copa Mitsubish. Dentre os 
competidores do rally, o tra-
çado do circuito foi bastante 
elogiado por sua dificuldade 
e cenário. A dupla vence-
dora, de Tatuí, ganhou duas 
das três baterias e acabou 
se isolando na liderança da 
competição.  

A etapa de rally foi divi-
dida em três voltas de 30 km 
e foi realizada na Fazenda 

Mastiga Samba e Amigos do Cachorrão 
vão fazer a final da Copa da Vila Avaí

O caminho para chegar à fi-
nal foi trabalhoso para os 
times do Mastiga Samba 

e Amigos do Cachorrão, que 
venceram seus jogos pela van-
tagem mínima de um gol pela 
Copa da Vila Avaí de Futebol 
Amador. As duas agremiações 
agora esperam a grande final 
do torneio, marcada para o dia 
15 de maio, às 9h30, no Campo 
da Vila Avaí. 

Enfrentando dois outro bons 
times nas semifinais, os finalis-
tas tiveram jogos nervosos até 
a conquista da vaga. O Mastiga 
Samba conquistou uma vitória 
suada, por 1-0, frente ao Amigos 
do Toco. O gol saiu apenas aos 
10 minutos da segunda etapa, 
em uma cabeçada do zagueiro 
Paraíba. Fora isso, a partida 
foi bastante truncada e faltou 
mais lances de perigo. Com o 
resultado, o Mastiga eliminou o 
adversário e se garantiu na final. 

O adversário será o Amigos 
do Cachorrão, que eliminou o 
Otro Iskema por 2-1 e também 
está na disputa pela taça. Ape-
sar do resultado, quem abriu o 
placar foi o Otro Iskema, aos 8 
minutos, com Kiko. O resultado 
obrigou o Amigos do Cachorrão 
a correr atrás do resultado no se-
gundo tempo e Andrey acabou 
fazendo o seu nome ao marcar 
os dois gols. O empate veio 
aos 18 minutos, em um chute 
colocado. Faltando dois minutos 
para o apito final, Helton arran-
cou e serviu para Andrey marcar 
o segundo do time na partida e 
garantir a vaga na final. 

Segundo o presidente da 
Liga Regional Desportiva In-
daiatubana (LIDI), Rogério 
Pontara, a expectativa é grande, 
ainda mais por se tratar de uma 
final. “É a primeira final após a 
pandemia, em uma competição 
que voltamos a assumir a orga-
nização também. A expectativa 
é muito grande e estamos prepa-
rados para isso”, afirmou.

Há três anos torneio não tem uma 
decisão por conta da pandemia e 
das várias paralisações realizadas 
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Pimenta. Segundo o relato 
de alguns pilotos, o traçado 
mesclou trechos de casca-
lho bem liso, outros mais 
arenosos e com pedras, com 
curvas acentuadas e trechos 
travados. 

A dupla Edu Piano/Ma-
nuel Ruivo #10 foi a gran-
de vencedora na categoria 
L200 Sport R Pro, ganhando 
as duas primeiras voltas 
com 34m22s54 (1ª pro-
va), 33m33s64 (2ª prova) e 
33m24m30s (3ª prova). Na 

terceira, Piano e Ruivo não 
conquistaram a primeira 
colocação por apenas 1s39c.  

“Mais uma prova muito 
boa, prazerosa para se pilo-
tar e que não permite erros. 
O carro esteve perfeito, a na-
vegação do Manuel também 
foi impecável e tudo isso 
colaborou para vencermos a 
etapa”, disse o piloto. 

Ao todo, participaram da 
etapa 55 carros na competi-
ção. (LM).
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Paralamas lota espaço do Pq Ecológico

Iniciando oficialmen-
te a programação da 
30ª edição do Maio 

Musical, promovido pela 
Prefeitura de Indaiatuba, o 
palco montado no Parque 
Ecológico recebeu seus 
primeiros artistas: o grupo 
Paralamas do Sucesso, com 
40 anos de carreira, e parte 
da Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, regida pelo 
maestro Paulo de Paula. As 
atrações lotaram o espaço 
em torno do palco e foram 
ovacionadas.

Estiveram presentes na 
cerimônia de abertura o 
prefeito da cidade, Nilson 
Gaspar (MDB); o vice-pre-
feito, Túlio Tomás (Soli-
dariedade); o presidente 
da Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), e outros políticos 
do município. 

O público homenageou 
especialmente o vocalista e 

guitarrista Herbert Vianna 
com aplausos e gritos e 
ele retribuiu: “Que alegria 
sobrenatural reencontrar 
cada um de vocês, que têm 
participado ativamente 
desses 40 e tantos anos de 
batalha da banda. Vamos 
em frente, então!”, decla-
rou o músico, antes de dar 
início à apresentação, com 
o hit “Vital e Sua Moto”.

O grupo também apre-
sentou os sucessos “Aonde 
quer que eu vá”, “Lanter-
nas dos Afogados”, “Cuide 
bem do seu amor”, “Louri-
nha Bombril” e outras inú-
meras canções que marca-
ram os 13 álbuns de estúdio 
lançados desde 1983.

Acompanhando cada 
música com o mesmo entu-
siasmo ao longo de todo o 
show, o público não deixou 
o espaço quando o grupo 
encerrou a apresentação. 
As pessoas ficaram pedindo 
mais um por cerca de 10 
minutos.

Grupo foi ovacionado na abertura 
da 30ª edição do Maio Musical, ao 
lado da Orquestra Sinfônica 

HELLICA MIRANDA

O público pediu mais uma por cerca de dez minutos depois que o show
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Ciaei tem apresentação de grupos entoando clássicos
Entoando clássicos que 

nunca saíram de moda e 
viajando ao passado através 
da música, a banda local 
Dadyna, apresentando o 
Baile Demodê, passou pe-
los sucessos “Exagerado”, 
de Cazuza; “Toda Forma 
de Amor”, de Lulu Santos; 
“Meu Erro”, dos Paralamas 
do Sucesso; “Sonífera Ilha”, 

dos Titãs; e muitos outros 
clássicos no palco do Ciaei 
na quarta-feira (4).

Na quinta, o grupo Sync2, 
formado por Amanda Wohl, 
Paula Said e Jess Guimarães, 
subiu ao palco com o espetá-
culo Girls Just Wanna Have 
Fun, com hits de diversas 
épocas do mundo pop.

O grupo foi seguido por 

um Tributo a Amy Winehou-
se, realizado por Shelly Si-
mon, que toca o projeto des-
de 2011 e já subiu aos palcos 
com Zalon, backing vocal 
da própria Amy Winehouse, 
além de ter se apresentado no 
Hard Rock Cafe Hollywood 
e outros palcos estaduniden-
ses em turnê internacional. 
(HM).



Signo de Libra
Percebe que seu momento 
é de aprendizado profun-

do? Se se permitir deixar de lado o 
orgulho e os receios, poderá notar o 
quanto está aprendendo a lidar com 
os relacionamentos, com aspectos 
ocultos de sua personalidade, verá o 
quanto se prende ou se deixa prender 
em conceitos inadequados e ideolo-
gias que não o fazem avançar na vida. 
Melhore sua maneira de se comunicar 
com o mundo ao seu redor, mas prin-
cipalmente consigo mesmo.

Signo de Escorpião
Embora o nativo esteja fo-
cado em situações ligadas 

aos filhos, prazeres, vida afetiva-se-
xual e diversões de uma forma geral, 
alguns fatos dentro de sua casa ou fa-
mília exigem sua atenção ou podem 
trazer algum tipo de receio, e isso 
pode se refletir em sua vida social, 
contratos ou até mesmo na sociedade 
ou casamento, com riscos de rompi-
mentos.

Signo de Sagitário
Esse é um período interes-
sante para o nativo que é 

empreendedor, pois haverá muitas 
oportunidades de fechar contratos e 
acordos relacionados à sua vida pro-
fissional. Para outros, existem muitas 
mudanças ocorrendo em seu ambien-
te imediato. Pode vir a planejar ines-
peradamente uma viagem que muda-
rá alguma forma de pensar. Cuidado 
com a saúde, vitalidade em baixa.

Signo de Capricórnio
Mantenha a calma e o bom 
humor. Existe uma necessi-

dade de agir de forma rápida, as coisas 
estarão forçando o nativo a ser mais 
rápido que o normal. Sua força de 
vontade pode ficar temporariamente 
abalada e alguns nativos podem fugir 
de certas responsabilidades ou agirem 
de modo inadequado com o que sua 
essência pede: honra e justiça.

Signo de Aquário
Sua mente continua o pro-
cesso de mostrar o que traz 

dentro de si que prende e que precisa 
ser amadurecido. Seu esforço pessoal 
será no sentido de ampliar a mente, 
fugir da preguiça mental facilitando a 
leitura, o aprofundamento das ideias e 
aumentando o poder de concentração. 
Término de alguns relacionamentos 
ou contratos, mudanças profundas na 
contraparte sexual de sua psique.

Signo de Peixes
Força de vontade direcionada 
para autoimagem, e sua alte-

ração perante os outros. Momento que 
emoções, sensibilidades e hábitos antigos 
se misturam em um caldeirão interno 
gerando grande instabilidade sentimental. 
Mudanças em seu ambiente de trabalho 
relacionado às dificuldades mais ocultas 
de sua personalidade, fazem sua mente 
ou sua comunicação ficar muito instável 
ou estressada. 
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Atração é sertaneja 
no Maio Musical hoje 

Nesta sexta (6), às 19h, 
se apresenta no Par-
que Ecológico pela 

30ª edição do Maio Musical 
o cantor Renan Teixeira, 
natural de Indaiatuba. Na 
sequência é a vez de Viller 
Santos, que tem mais de 200 
composições assinadas em 
seu currículo. 

Com mais de 10 mil se-
guidores nas redes sociais, 
Renan costuma se apresen-
tar com repertório musical 
sertanejo, e tem sempre a 
agenda cheia de shows em 
Indaiatuba e região.

Viller Santos percorre o 
Brasil também com suces-
sos do sertanejo, incluindo 
“Paciente de Boteco”, sua 
primeira música de trabalho, 
em parceria com a dupla 
Edson & Hudson, que já ul-
trapassou 1 milhão de plays 
nas plataformas digitais.

No sábado (7), o palco 
do Parque Ecológico será 
tomado pelas duplas Marcio 
& Douglas e Gilberto & 
Gilmar.

Realizando mais de 150 
shows por ano em todo o 
Brasil, Marcio & Douglas 
foram participantes do The 
Voice Brasil em 2018 e já 
contam com quatro CDs e 
três DVDs gravados. 

Já Gilberto & Gilmar, 
com mais de 50 anos de 
carreira, tiveram apoio de 
Tonico & Tinoco e são, hoje, 
donos de 26 álbuns, que lhes 
renderam quatro discos de 
platina e cinco de ouro.

No dia 8, o Duo Sciotti, 
formado por Derico e Sérgio 
Sciotti em 1982, se apresenta 
com Kiko Zambianchi no 
Parque Ecológico, levando 

o som das flautas, saxofones 
e teclados com músicas para 
todos os gostos.

No dia 10, a jovem Giulia 
Agg apresenta, no Ciaei, o 
espetáculo “A evolução do 
sertanejo”, dividido em três 
momentos: moda de viola, 
clássicos e sertanejo uni-
versitário. No mesmo dia, 
levando ao palco o espetá-
culo “O povo canta Marília 
Mendonça”, Silviane Soa-
res homenageia a cantora 
e mostra a força da mulher 
brasileira através de seu vasto 
repertório.

Na quarta-feira (11), 
Priscila Moreno apresenta 
“Brasilidades”, levando ao 
palco do Ciaei releituras de 
clássicos da MPB, seguida 
pelo grupo Reguera, com 
hits de reggae que marcaram 
época, e Cesinha e Banda, 
com o espetáculo “Sucessos 
de Hoje e os Clássicos de 
Sempre”, tocando hits de 
samba e pagode.

Renan Teixeira e 
Viller Santos se 
apresentam no 
Parque Ecológico

ARQUIVO PESSOAL

Renan Teixeira, natural de Indaiatuba, tem agenda cheia de shows 

Evento: 30º Maio Musical
Local: Parque Ecológico, 

em frente à Prefeitura
Horário: Todos os shows 

começam às 19h, menos no 
dia 10, quando começa às 

19h30
Entrada franca

SERVIÇO
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HORÓSCOPO

De 06 a 12 de Maio de 2022

Signo de Áries
Talvez o nativo se sinta li-
mitado a fazer diversas coi-

sas, ou suas ações sofrem impedimen-
tos, ou seus planos sofrem atrasos, ou 
uma certa irritabilidade pode vir a ser 
um problema neste momento. Prova-
velmente a ideia seria a de trazer a pos-
sibilidade de ver que certas emoções 
ou a quantidade delas atrapalha sua 
iniciativa, seus impulsos de reformas e 
progresso. Momento de controlar seus 
gastos. 

Signo de Touro
Existe uma agitação interna 
que pode estar sendo provo-

cada devido sua tentativa de unir sua 
vida profissional aos aspectos fami-
liares, ou às situações do passado, ou 
com seus pais. Essa agitação pode tra-
zer uma dose de irritação, mas também 
uma boa dose da percepção do quanto 
está criando estabilidade material.

Signo de Gêmeos
Momento de rever sua pers-
pectiva religiosa e avaliar 

sua espiritualidade. É importante uma 
maior seriedade, tranquilidade ou calma 
na hora de se expressar. Pode ter contato 
com fatos ou pessoas de seu passado e 
alguns traumas podem ser revividos, 
mas também tem a oportunidade de 
livrar-se deles. Um sentimento de 
organização e revisão pode fazer parte 
do cotidiano.

Signo de Câncer
Essa semana intensifica e 
torna-se mais forte aquela 

necessidade da semana anterior, de 
manter o raciocínio lógico e as emo-
ções sob controle até saber lidar com 
os fatos de forma verdadeira, sem ilu-
sões ou até mesmo sem querer iludir os 
outros por medo de se sentir inadequa-
do. Papeis, escritos e documentos po-
dem sofrer limitações (entendimentos 
errados), perdas, trocas ou extravios.

Signo de Leão
Esse começo de semana 
precisa tomar cuidado com 

sua popularidade. As vezes um ges-
tual, ou uma palavra mal colocada 
criam situações que atraem a antipatia 
das outras pessoas. Planejará o uso de 
seus bens na concretização de alguns 
projetos pessoais. Seu foco na vida 
profissional serve para ativar sua vida 
social, relacionamentos afetivos e até 
formalizar contratos importantes. Mu-
danças em sua casa ou lar.

Signo de Virgem
Seu foco passa a ser so-
bre sua vida profissional. E 

tende a resolver diversas solicitações. 
Por outro lado, sua filosofia de vida, 
tende a entrar em reformas mais uma 
vez. Prepare-se para mudar aspectos 
limitantes de sua personalidade. Existe 
uma impaciência em manter perto de 
si, pessoas indesejáveis, improdutivas, 
muito orgulhosas e confusas. É prová-
vel que se afaste desses tipos.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

N a  q u i n t a ,  A r t h u r 
Raymundo, Laura Duarte 
e Chiquinho Costa, com 
“Amar e Sonhar” também 
tomam o palco do CIAEI, 
com obras de compositores 
como Schumann, Villa-Lo-
bos, Lehár e Verdi, seguidos 
pelo Quarteto de Cordas da 
OSI e Sonia Di Morais.

Sexta-feira (13) será mar-
cada pelas apresentações 
de Dreamtime, com “Vibe 
Leve”, Radiola Acústico, 
com “Dos 80’ aos 00’” e 
Beto Tempesta e Banda, com 
“Unplugged”, no palco do 
Parque Ecológico.

Viller Santos, que percorre o Brasil mostrando os seus sucessos 



Alunos da Unidade II realizando a 2ª fase da OBS.

Davi, Benjamin e María Heloísa da 2ª Etapa A 
comemorando os seus aniversários no colégio. 
(Unidade I).
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O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. Sua 
missão é prestar serviços de qualidade em cuidados 
com os idosos e satisfação dos familiares. Transparência 
no trabalho, com responsabilidade, sustentabilidade 
e respeito. Informe-se: www.fenixpensionato.com.br – 
Fone: (19) 99257-7941

Gisele Cristine da Luz uma das participantes do concurso 
Rainha da Faici que acontecerá a seletiva no dia 12/05 
no Polo shopping Indaiatuba. Vamos prestigiar!

Cristiane e Cleberson da Vidraçaria SP recebendo um 
Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão. Sejam 
bem-vindos!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, salão comercial 
Itaici. 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.

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

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!

Francisco e Matheus do Maternal II A comemorando 
seus aniversários no Colégio. (Unidade I).

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Pensionato Fênix

Colégio Meta

Nada é mais forte ou verdadeiro que o amor de uma 
mãe! Dra. Lenora Panzetti,  parabéns pelo seu dia, do 
seu Filho Fábio,  do seu esposo Fabio e de todos aqui 
do Mais Expressão!



E nesta semana, nossa cliente e amiga Marcia Vasques 
do Yazigi fez aniversário e recebeu  um carinho do 
Mais Expressão, uma linda flor do Recanto das Flores. 
Desejamos muitas felicidades!
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O amor de uma mãe é o primeiro contato com o mundo 
e com Deus, mãe é um presente Divino! Parabéns pelo 
seu dia Dra  Katia Precoma, do seu Filho Bernardo e de 
todos nós do Mais Expressão!

Esta semana o aniversariante foi nosso parceiro Fabiano, 
do Armazem Natural, desejamos muitas felicidades,  
saúde e sucesso sempre!

Nenhuma língua é capaz de expressar a beleza, a pureza e a força de uma mãe! Parabéns Luciane Stoco pelo seu 
dia, dos seus filhos Marcos e Matheus,  do seu esposo Marcos e de todos aqui do Mais Expressão!

Ser mãe é ser guerreira, é saber voar, é conquistar
mundos novos todos os dias para seus filhos, é abrir 
janelas a cada porta que se fecha. Ser mãe é enriquecer 
a vida através da luz! Parabéns Dra. Alexsandra, é o que 
deseja seus filhos, Malu, Matheus e Ana Júlia, seu marido 
Vitor e nós do Mais Expressão!!

A Equipe do Recanto das Flores da nossa querida Marcia e 
Marcelo Paccor, deseja Parabéns e um domingo abençoado 
a todas as mamães! Na foto Cleide, Maria Eduarda e Vilma! Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da 

vida, e no coração um amor que não conhece limites pela 
vida toda. Parabéns pelo seu dia Sônia,  da sua filha Beatriz 
e de todos aqui do Mais Expressão!

Carol da Libem, nossa nova parceira, recebendo um Bolo 
da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.
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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. 
CA214 – JD. MONTE CARLO – R$351 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
luz e garagem coberta para 1 carro.
                                                                                                    

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, chur-
rasqueira 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.  
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros, garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA325 – JD. MONTE CARLO – R$553 ML - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico. 
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e 
banheira de hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
varanda, cozinha planejada, dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, 
área gourmet com churrasqueira, pia e balcão em granito. Possui edícula com banheiro, quintal 
e portão eletrônico. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), 
sala de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de 
empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 

com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana 
com ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno 
para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem 
e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira 
e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 
com closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 
4 carros sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e ga-
ragem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros 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. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 
suíte com closet, sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem 
para 3 carros sendo 1 coberta e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem 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.  
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². 
OBS: Valor da venda sob consulta.                                                                                      

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 
cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 
ambientes, cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui 
área gourmet, piscina e quintal com cocheira.
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. I
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 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 32132 - Apartamento Jardim Sevilha  - 3 dorm, 1 
suíte, sala, coz, 2 banheiros, área de serviço e garagem - 
R$1.750,00 + Cond + IPTU

3 ref site 7425- Casa Vila Aurora - 2 dorm, sala, cozinha, ba-
nheiros, área de serviço e garagem - R$2.100 + IPTU

7 Ref site 31824- Casa no condomínio Vila Homero - 3 dorm, 
4 banheiros, 2 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
1.650.000,00

8 ref site 31270 - Casa Jardim Residencial Nova Veneza - 3 
dorm , 2 banheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e gara-
gem - R$ 640.000,00

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 3995 - Casa  Jardim Brasil  - 1 dorm , sala , coz , 1 
banheiros e garagem R$700,00 + IPTU

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

11 ref site 32133 - Apartamento  Jardim Santiago - 3 dorm, 1 
suíte, coz, sala, 2 banheiro, área de serviço e garagem - R$ 
552.000,00

12 ref site 32126 - Apartamento Jardim do Sol -  2 dorm, coz, 
sala, banheiro,  área serviço e garagem - R$ 230.000,00

9 ref site 32112  - Terreno  Jardim Casablanca - Lote de 150 
m² residencial R$ 160.000,00

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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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 - Linda 
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

área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 1 vagas 
de garagem coberta e 1 descoberta. Móveis planejados na 
sala de estar. Condomínio com área de lazer completa, pis-
cina, 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 ser-

viço, amplo quintal, garagem com 04 vagas. EXCELEN-
TE 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 PRIVILEGIADA - 
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 fechamen-
to de ambiente (com ilha e planejada), espaço gourmet 
com churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, pai-
sagismo tropical. Aquecimento solar, acabamento alto 
padrão com iluminação em LED, ambientes com plane-
jados e climatizados, persianas elétricas. Condomínio 
com área de lazer, salão de festas, playground, churras-
queira, academia, portaria 24 horas. R$ 1.600.000,00. 
CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRECI: 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 TÉRREA 
EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JD. SABIAS - casa 
térrea recém  entregue sendo 02 dormitórios com plan-
jeados - 01 suite, WC social, sala e cozinha tipo america-
na em conceito aberto já com planejados  com cooktop 
e coifa, área de serviço com planejados, área gourmet 
com churrasqueira. Imóvel excelente com acabamento 
superior, em bairro novo arborizado, próximo a comér-
cios 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, cozinha, 
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Classificados

Vendo/Troco:Já Lo-
cado por: R$4 mil 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contru-
ído 230m².Ótimo lo-
cal. Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-
5312 WhatsApp
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba.
Casa com 2 dormi-
tórios sendo uma 
suíte, sala, cozinha, 
WC social, cômodos 
grande, lavanderia 
coberta, quartinho 
nos fundos, terreno 
de 125 metros qua-
drados e garagem 
para dois carros e 
uma vaga coberta e 
está no valor de 270 
mil 19-99762-7708
JARDIM MONTRE-
AL:Sobrado com 
AC168m2 – AT150, 
3 suítes (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ 
close), sala, cozi-
nha americana com 
cooktop, fogão, for-
no, aquecimento so-
lar, ar condicionado, 
porcelanatos espe-
ciais, granitos, tetos 
trabalhados, esqua-
drias em alumínio, 
muitas tomadas e 
muita i luminação 
ampla e bela esca-
da mais, garagem 
coberta e jardim. 
R$1.170mil estuda 
financiamento. Óti-
ma localização, faci-
lidade à área de la-
zer. 19-9.97519921.
JARDIM MONTRE-
AL:Térrea novís-
sima, excelente, 3 
dormitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e de-
mais dependências 
R$770mil estuda 
financiamento. 19-
9.97519921. Ótima 
localização, facilida-
de à área de lazer.

Apto 3 dorms: sen-
do 2 suites e gara-
gem. Apenas 5 min a 
pé do  Pq Ecológico 
e Shopping Parque 
Mall. Dir. c/ prop. F. 
99268-4672
JD. Colibris: con-
domínio vitória ré-
gia-02 dormitórios 
com vaga de ga-
ragem todo refor-
mado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
d o m í n i o  c o c a i s 
-  02 dormitór ios 
com vaga de ga-
ragem por apenas: 
R$165 .000 ,00  f 
- 19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos  G i rassó is : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, porta-
ria 24hrs playgrou-
nd, incluso cond. + 
IPTU +água.Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550

 
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encosta-
do na pista – com 
poço –  apenas : 
R$65.000,00 acei-
ta R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 ou 
20x R$1,650,00 f 
-19.9 .9762-7997 
corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa 
de 02 dormitórios 
diversas árvores 
frutíferas, bosque, 
poço c/bomba – luz, 
a 12km do centro. 
R$270.000,00 aceita 
lote em Indaiatuba 
19.9.9762-7997 

                
Condomínio Ho-
rizontown: Vendo 
terreno com 450m², 
aceita permuta con-
tato (13) 99712-3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: locali-
zado no Condomínio 
London Park. Exce-
lente topografia, Sol 
da manhã, Energia 
Subterrânea, Salão 
de festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 mil. 
Contato (19) 9 9744-
4077

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, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para 3 car-
ros. E edícula nos 
fundos com 3 cômo-
dos e banheiro. Con-
tato 19 99714- 4113 
19 -3875-4550
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta 
e WC, 2 canis, 4 
vagas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Vende-se aparta-
mento no Jardim 
Pedroso: em In-
daiatuba. Aparta-
mento de dois dormi-
tórios, sala, cozinha, 
WC social, lavan-
deria, uma vaga de 
garagem coberta e 
está no valor de 270 
mil.19-99762-7708
Apartamento re-
serva Vista Verde: 
12.º segundo andar, 
3 dorm. (1 suíte), 2 
vagas de garagem 
cobertas, aceito per-
muta. (13) 99712-
3768
Lindo ap no edifi-
cio Varandas do 
Bosque: proximo 
à avenida Concei-
ção, 1 dorm. com 
ar codicionado,ar-
mários na cozinha e 
banheiro, elevador, 
vaga de garagem. 
R$ 260.000,00. Dire-
to com proprietário, 
fone (19) 99715-
7511
Fino apartamento 
no Parque Ecolo-
gico: proximo ao 
chafariz, em edificio 
de alto niver, com 
112m², 3 dorm. Sen-
do 2 suites, lavabo, 
grande varanda en-
vidraçada, sacada, 
armários planejados, 
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.

JARDIM MONTRE-
AL: Sobrado com 
AC142m2 – AT150, 
3 suítes, uma más-
ter, lavabo, despen-
sa, área gourmet, 
cozinha conceito 
aberto, sala de es-
tar e jantar. Escada 
de madeira angelim 
com mármore traver-
tino e demais insta-
lações. R$1.050mil 
estuda financiamen-
to. 19-9.97519921. 
Ótima localização, 
facilidade à área de 
lazer.
Vendo casa no 
Costa e Silva: 3 
quartos sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
2 banheiros, lavan-
deria, garagem co-
berta para 3 carros, 
edícula no fundo 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, terreno 
de 250m² área cons-
truída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negócio 
com uma grande 
oportunidade) Con-
tato 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$ 
550.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
Fone:(019)9711-
98369.(019)9948-
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 
Q sendo 1 suíte, to-
dos com armários 
embutidos. Ar-con-
dicionados. Cozinha 
planejada, área gou-
mert coberta, gara-
gem idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações (19) 
99604-2052 c/ Gil-
son T.

JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormi-
tório-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 
dormitórios (01-sui-
te) sala-cozinha,  
wc  ,  lavander ia 
com grande área 
de terreno livre na 
frente com entrada 
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 
cômodos na fren-
te com garagem e 
02 cômodos nos 
fundos .  Apenas 
R$350.000,00. Con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Morada  do  so l 
rua 81: 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 
x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícu-
la com 03 cômodos 
e wc nos fundos 
+ salão comercial 
na frente em lote 
de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
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

Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfi-
ro a dívida liberação 
para construção iní-
cio de 2022 já possui 
escritura 40 mil de 
entrada já liberado 
para construção  
11947500789 Fer-
nando
Vendo terreno con-
domínio residen-
cial London Park: 
Com 300m² ótima 
topografia. Doc ok c/ 
escritura,proprietário 
tel: 1998288-1728 
ou 19 3875-2860

 
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR e 
tudo da marca Intel-
bras, com apenas 
10 meses de uso 
e está no valor de 
1.500,00 19-99762-
7708
Vendo, calças je-
ans importadas, a 
50,00, e camise-
t a s  m a s c u l i n a , 
agasalhos, todos 
importados, conta-
to: 9 88290717,ou 
38754737
Vendo: Note Book, 
branco, Celeron 1.5 
GHZ, HD 500 GB, 
memória 4GB, va-
lor 500,00, conta-
to: 9 88290717, ou 
38754737.
Vendo 2 Pneus: 
Medida 195 - 55 -15 
meia vida original 
Bridstone valor R$ 
400,00 reais conta-
to: 3816-8112

Carlos Eduardo 
corretor:  62989 
cresci texto acho 
seu imóvel  comer-
cial para locação  
ou compra e mais 
v e n d a  t e r r e n o s 
casas apartamen-
tos  é financiamen-
to  pela caixa 019 
989764356 zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira 
de balanço cor café 
valor R$ 900,00 re-
ais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo:  Jogo de 
jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 
e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço preci-
so desocupar o es-
paço Contato:  19 
996978484

 
Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
19 993695615 / 
39350499 rec.
O f e r e ç o - m e : 
Para fazer impos-
to de renda pes-
soa f is ica valor 

R$80,00 contato: 
1999124-2964
O f e r e ç o - m e : 
Para  t r aba lha r 
como motor ista 
particular com o 
seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou 
até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, 
e baba contato 
(19) 98976-3352 
Fatima 
C o n t r a t a - s e : 
Costurei ra com 
experiência para 
trabalhar em ate-
liê contato Whats  
(19) 99818-7816
O f e r e ç o - m e 
como copeira ou 
acompanhante de 
idosos (sábado, 
domingos e feria-
dos) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, enca-
nador ,  ja rd ina-
gem, eletricista, 
formado pelo Se-
nai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer  ser  uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte 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

ANALISTA/ASSIS-
TENTE CONTÁBIL 
– Experiência em 
escritório contábil. 
Superior completo 
ou cursando Ciên-
cias Contábeis ou 
técnico em conta-
bilidade. CRC ati-
vo.

ANALISTA FISCAL/
FAT U R A M E N TO 
– Experiência na 
função (emissão 
e entrada de nota 
fiscal). Conheci-
mento no sistema 
TOTVS e rotinas in-
dustriais. 

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ ati-
vo. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos de qua-
lidade/laboratório. 

Disponibilidade para 
terceiro turno.

ANALISTA PCP – Ex-
periência na função. 
Conhecimento em 
processo produtivo, 
gerenciamento e 
controle de produ-
ção. Desejável ensi-
no superior. 

ANALISTA EM RE-
CRUTAMENTO E 
TREINAMENTO – 
Superior completo. 
Experiência com 
captação de candi-
datos e treinamen-
tos internos. 

AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO – Ensino 
médio completo. Ex-
periência com nota 
fiscal. Conhecimen-
to em Excel. 

AUXILIAR DE LIMPE-

ZA - Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. 

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Ensino médio 
completo. Ter CNH 
B.

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

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 

de usinagem. Co-
nhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de 
Leitura e Interpre-
tação 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.

VENDEDOR(A) – 
Ensino médio com-
pleto. Experiência 
na função.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. VIRGINIO DASCANIO 
com 89 anos, Casado 
com OLGA BARSOTI 
DASCANIO, sendo filho 
de PURA ERRERIAS 
DASCANIO e GUERINO 
DASCANIO. Deixa os 
filhos: NELSON, CLAU-
DEMIR, CLAUDECIR 
e LOURDES (Maio-
res). Falecido (a) em: 
03/04/2022, e Sepultado 
(a) no Cemit. Memorial 
Phoenix em Santo An-
dré- SP aos 04/04/2022.

2. OLINDA IRMGARD 
FETTER com 86 anos, 
Viúva de ARMINDO 
HELIO FETTER, sendo 
filha de ALMA HEGELE 
e GUSTAVO HEGELE. 
Deixa os filhos: LEO, 
OSMAR, SIEGLINDE, 
IVAN, SIEGRID (Maio-
res). Falecido (a) em: 
04/04/2022, e Sepultado 
(a) no cemit. da Colônia 
Riograndense, Maracaí- 
SP aos 05/04/2022.

3. VERA IGNACIO VI-
CENTIM com 83 anos, 
Casada com HERCU-
LANO VICENTIM, sendo 
filha de VIRIATO IGNA-
CIO FILHO e CYRA AZA-
NHA. Deixa os filhos: 
MARINEUSA, MARILU-

CIA, EDSON, FERNAN-
DO, MARILES (Maiores), 
PAULO (Fal). Falecido (a) 
em: 05/04/2022, e Sepul-
tado (a) no Cemit. Campo 
da Ressurreição, Santa 
Barbara d’oeste- SP aos 
06/04/2022.

4. MANOEL VIEIRA LOU-
REIRO com 93 anos, viú-
vo de MARIA MARTINS 
LOUREIRO, sendo filho 
de ANTONIO MARTINS 
LOUREIRO e EMILIA RO-
DRIGUES VIEIRA. Dei-
xa os filhos: ANTONIO e 
LOURDES (Maiores), RU-
BENS (Fal). Falecido (a) 
em: 09/04/2022, e sepulta-
do (a) no Cemit. Freguesia 
do Ó – SP aos 10/04/2022.

5. DEIVID DE SOUZA com 
37 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CREUSA 
APARECIDA DE SOUZA. 
NÃO DEIXA FILHOS. Fa-
lecido em: 26/04/2022, e 
sepultado(a) no MUN. DE 
CAUCAIA DO ALTO-CO-
TIA-SP aos 28/04/2022.

6. SINESIO PIATO FILHO 
com 70 anos , Casado (a) 
com IZILDA PRATA PIATO 
sendo filho(a) de SINESIO 
PIATO e TEREZA NECHIO 
PIATO. deixa filho(s): RE-

NATO, RAQUEL, REGIA-
NE (MAIORES), Falecido 
em: 26/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 27/04/2022.

7. VALIDORO MISSIONA-
RIO com 71 anos , Era Se-
parado(a), sendo filho(a) 
de FRANCISCO AMBRO-
SIO MISSIONARIO e 
ELVIRA LIMA DE JESUS. 
deixa filho(s): SANDRA, 
EZEQUIEL, OSEIAS, EDI-
NALVA, HOSANA, JES-
SÉ, MARCOS, MIRIAM 
( MAIORES ), Falecido 
em: 27/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/04/2022. 

8. MARIA JOSÉ DE SOU-
ZA com 96 anos , Era Vi-
úvo(a) de FRANCISCO 
RAIMUNDO DE LANA,  
sendo filho(a) de JOSÉ 
ANGELO DE SOUZA e 
MARIA DA CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): PAULINO, 
JOSE PAULO, ENI MA-
RIA, WILSON, JOAQUIM 
( MAIORES ), MARIA 
JOSE ( FAL ), Falecido em: 
27/04/2022, e sepultado(a) 
no JD.PQ. DOS YPÊS 
ITAPECERICA DA SER-
RA-SP aos 28/04/2022. 

9. ROSA HELENA VIEI-

RA com 77 anos , Era 
Viúvo(a) de ARCENDI-
NO JOSÉ VIEIRA sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
VIEIRA e FRANCISCA 
FERREIRA ALVES. deixa 
filho(s): MARCIO(MAIOR), 
Falecido em: 28/04/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/04/2022. 

10. ERMINIA RAQUEL 
DA SILVA com 71 anos 
, Casado (a) com ANTO-
NIO CARLOS GOMES 
DA SILVA sendo filho(a) 
de PLACIDO SOARES 
DE ARRUDA e MARIA 
DE LOURDES BENEDI-
TO DE ARRUDA. deixa 
filho(s): EDNA, RAFAEL 
(MAIORES), Falecido em: 
28/04/2022, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/04/2022. 

11. GERALDO ALVES RI-
BEIRO com 100 anos , Era 
Viúvo(a) de ODILA RIBEI-
RO DE ANDRADE sen-
do filho(a) de JOAQUIM 
RIBEIRO DE MATTOS e 
ANNA LUIZA. Deixa os fi-
lhos: NEUZA, JOSÉ, LUIZ, 
BENEDITO, MARLENE, 
SILVETA, LUCILENE, 
DIRCE (Maiores), IVONE-
TE ( F ), ESMERALDA ( 

F ), SIONE ( F ).Falecido 
em: 28/04/2022, e sepul-
tado(a) no CEMITÉRIO 
PARQUE DAS PRIMAVE-
RAS SUMARÉ - SP aos 
29/04/2022.

12. MARIA MALDONADO 
MORENO com 89 anos , 
Era Separado(a), sendo 
filho(a) de JOSÉ MALDO-
NADO e RAFAELA MO-
RENO GIMENES. deixa 
filho(s): MARIA , SIMONE, 
SONIA, JOSÉ ( MAIORES 
). Falecido em: 28/04/2022, 
e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 29/04/2022. 

13. VANDERLEI TEI-
XEIRA DE SANTANA 
com 59 anos , Casado 
(a) com CICERA MARIA 
DOS SANTOS SAN-
TANA sendo filho(a) de 
ELIZEU TEIXEIRA DE 
SANTANA e MARIA DE 
SOUZA TEIXEIRA. deixa 
filho(s): ALANDRE 33, VI-
NICIUS 17, Falecido em: 
30/04/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/05/2022.

14. MIRIAN MAGNA VEG-
NADUZZI com 69 anos 
, Casado (a) com LUIZ 
HERNANE ALVES DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 

de LUIZ VEGNADUZZI 
JUNIOR e DIRCE RO-
DRIGUES VEGNADUZZI. 
deixa filho(s): MAGNO 37, 
Falecido em: 30/04/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/05/2022.

15. LAUDELINA RODRI-
GUES DA SILVA com 72 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de NELSON 
RODRIGUES DA SILVA 
e LUISA DA SILVA. deixa 
filho(s): EDILAINE, FABIA-
NA (MAIORES), Falecido 
em: 30/04/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 01/05/2022. 
16. SERGIO AUGUSTO 
MARCELINO com 76 anos 
, Casado (a) com MARLY 
APARECIDA MARCE-
LINO sendo filho(a) de 
ANTONIO AUGUSTO 
MARCELINO e ADELINA 
ARO MARCELINO. dei-
xa filho(s): SERGIO 51, 
MARCO 50, Falecido em: 
01/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/05/2022.

17. ANTONIO DE ARAU-
JO FARIAS com 90 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de RAIMUNDO AL-
VES DE FARIAS e MARIA 

LEONILIA DE FARIAS. 
NÃO DEIXA FILHOS. Fa-
lecido em: 01/05/2022, 
cremado (a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-
-SP aos 02/05/2022.

18. GUINTER ANTO-
NIO BOHNSTEDT com 
80 anos , Casado (a) 
com NEUZA DE JE-
SUS BOHNSTEDT 
sendo filho(a) de ROLF 
BOHNSTEDT e MARIA 
BOHNSTEDT. deixa fi-
lho(s): ROGERIO, FABIO 
( MAIORES )., Falecido 
em: 01/05/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/05/2022. 

19. MOACIR DE POLLI 
com 67 anos , Casado (a) 
com IVANILDE MARIA DA 
SILVA DE POLLI sendo 
filho(a) de ANTONIO DE 
POLLI e TERESA MAIO 
DE POLLI. deixa filho(s): 
FATIMA, ANA PAULA  ( 
MAIORES ), Falecido em: 
01/05/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 02/05/2022.

20. ADENILSON RODRI-
GUES DO AMARAL com 
58 anos , União estável 
com JACINTA RODIGUES 
BATISTA, sendo filho(a) 

de ALBINO RODRI-
GUES DO AMARAL 
e ENI MARTINS DO 
AMARAL. deixa filho(s): 
MARCOS (MAIOR), Fa-
lecido em: 02/05/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/05/2022.

21. MARIA DE LOUR-
DES VIANA com 76 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de PAULI-
NO VIANA e MARIA DE 
SOUZA VIANA. deixa 
filho(s): GILDA, GILTO, 
GILMAR, ROBERTO, 
GILMARA (MAIORES), 
ENIO, PAULINO e 
JOÃO (Falecidos), Fa-
lecido em: 02/05/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/05/2022.
 
22. NADZIEJA 
SZEWCZUK LOPEZ 
com 95 anos , Era Viú-
vo(a) de DANIEL LOPEZ 
LADO sendo filho(a) de 
DEMJAN SZEWCZUK e 
MELANJA SZEWCZUK. 
deixa filho(s): MARLENE 
,DANIEL( MAIORES), 
Falecido em: 02/05/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/05/2022. 
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