Petrobras tira
R$ 0,20 no
diesel para as
distribuidoras
A estatal brasileira
anunciou ontem, quinta-feira (04), mais uma
redução nos preços, dessa
vez focado no diesel. De
acordo com a empresa, a
diminuição será de cerca

de R$ 0,20 no preço repassado às distribuidoras
por litro. Atualmente, o
preço médio cobrado pelo
combustível na cidade
chega com média de R$ 7,
31 por litro.
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Troféu Frutos de
Indaiá 2022

REVISTA - Nova revista do Mais Expressão será lançada com
a temática do Dia dos pais. Uma das reportagens explora a paixão
mútua pelos games e a ajuda na carreira de atletas.
Pág A10

Câmara aprova
dois projetos de
acessibilidade

Luciane e Marcos Stoco,
da RBC Transportes, são
destaque do Frutos

Fios soltos pela
cidade viram tema
de reclamações

Em retorno das sessões
presenciais, projetos voltados
para deficiência não visíveis e
pessoas com transtorno do espectro autista foram aprovados
em primeira votação Pág A3

Ao pedir a palavra na tribuna
livre, o vereador Arthur Spíndola
(PP), classificou como “descaso”
a situação e disse que irá cobrar
explicações da CPFL, responsável pelos postes.
Pág A4

Homem prova
morango e acaba
sendo furtado

Quadrilha rouba 8
ton de fios e cabos
de transportadora

Caso aconteceu com morador do Jardim Morada
do Sol. Segundo a polícia,
dentro da fruta havia um
sonífero, o que fez a vítima
ficar inconsiente.
Pág A11

Editorial

Pág A2

No texto “Tendência
inevitável”, este jornal
defende preparação para
adoção dos microapartamentos.

FAICI - Após dois anos de suspensão, o já tradicional evento de música sertaneja
e rodeio de Indaiatuba volta a ser realizado na cidade. A dupla sertaneja Maiara e
Maraisa será responsável pela apresentação do show de abertura.
Pág A7

‘Saltimbancos’
é apresentado
de graça no
palco do Ciaei

Pág A23

Promessa do
taekwondo
leva bronze na
Costa Rica

Pág A22

Vereador cobra
melhorias em
arquibancada do
Campo da Osan

Pág A3

Pág A10

De acordo com informações, os funcionários foram
trancados em uma sala, após
carregarem uma carreta com
o material furtado. A polícia
Pág A11
investiga o caso.

Primavera vai
até Porto Feliz
pegar líder pela
Copa Paulista

Pág A21
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Editorial
Tendência inevitável
As grandes cidades do interior, como Indaiatuba, começam a se preparar para uma nova etapa
do desenvolvimento da sociedade, etapa esta que já se impõe de maneira firme na cidade de São
Paulo, mais acentuadamente de 2016 para cá.
Trata-se dos microapartamentos, habitações com áreas construídas entre 10 e 30 metros quadrados, suficientes para a moradia de uma pessoa com conforto. Em geral, esses moradores são
sozinhos, estudantes ou com estabilidade econômica.
O Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais
e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP) informa que os microapartamentos tiveram um boom na
capital nos últimos sete anos.
A avaliação da entidade é que eles significavam 0,8% do total de imóveis novos há sete anos
e hoje já alcançam 22%, o que significa que as construtoras estão de olho nesse mercado e estão
investindo pesado nele para obter mais vendas.
Em 2016, foram lançados 30 imóveis dessa categoria na cidade de São Paulo apenas nos primeiros cinco meses do ano e neste ano, considerado o mesmo período de cinco primeiros meses, o
número de lançamentos saltou para 5.066.
Houve também um crescimento vertiginoso no segmento logo acima dos apartamentos com área
construída entre 30 metros quadrados e 45 metros quadrados, que saltaram de 29,1% do total de
lançamentos para 50,8% em 2022.
Ou seja, há uma tendência, movida pelos novos padrões culturais e econômicos, que está levando as pessoas a preferirem apartamentos mais simples, compactos, práticos e em grandes centros,
notadamente os mais jovens.
Estudos de incorporadoras com atuação na capital apontam que os novos moradores abolem os
carros próprios e adotam veículos por aplicativos e as bicicletas para se locomoverem, tendência
que já se observa em Indaiatuba.
Se a cidade receberá ou não essa nova modalidade de apartamento com a mesma ênfase ainda
é uma incógnita, mas o segmento da construção civil e da decoração precisa ficar atento, pois as
tendências se multiplicam rapidamente.

Artigos
Regra do pedágio de 50% - quem tem direito?
A Regra de Transição do Pedágio de 50% surgiu com a Reforma da Previdência, que ocorreu
em 13/11/2019. Para saber se possui direito à tal regra, é necessário conferir se até 13/11/2019,
você estava a menos de dois anos de se aposentar por tempo de contribuição, ou seja, é necessário
ter completado 28 anos de tempo de contribuição (se for mulher) e 33 anos de tempo de contribuição (se for homem), até a data de entrada em vigor da reforma.
O “pedágio de 50%” significa que é necessário contribuir mais de 50% sobre o tempo que
faltava em 13/11/2019 para completar 30 anos de tempo de contribuição no caso das mulheres e
35 anos de tempo de contribuição no caso dos homens.
Exemplo: João possuía 34 anos de tempo de contribuição até 13/11/2019, ou seja, faltava apenas 1 ano para ele se aposentar por tempo de contribuição pela regra antiga. Para se aposentar,
precisará contribuir por mais 50% sobre 1 ano que faltava para se aposentar quando entrou em
vigor a Reforma Previdenciária. Logo, aposentará quando completar 35 anos e 6 meses de contribuição.
Se ainda ficou com dúvidas se possui direito à tal regra e, se ela seria vantajosa no seu caso,
converse com um advogado especialista na área.
Isabelle Travain Araújo, advogada no escritório TP Advocacia - Av. dos Trabalhadores, Diplomat Office e Mall,
116, sala 1802, Indaiatuba/ SP - isabelletravain@gmail.com

Aparelho auditivo pode melhorar a qualidade de vida
Muitos pacientes, que recebem indicação para uso de aparelhos auditivos, chegam à clínica
com pensamento que será trabalhoso, que será algo que atrapalhará seu dia a dia, mas uma coisa
é certa: o aparelho auditivo vem para nos devolver a comunicação e facilitar os nossos dias.
Além da dificuldade de ouvir, a perda auditiva atrapalha a comunicação e torna as pessoas
mais retraídas. O fato de responder errado uma pergunta, seja no trabalho ou em família; as situações de constrangimento, vão aos poucos fazendo com que a pessoa se afaste do convívio social.
Elas começam a evitar atividades cotidianas, como assistir TV em família para evitar pedir que
alguém aumente mais a TV, até mesmo brincadeiras sem graça realizadas por familiares ou amigos de trabalho são relatadas por nossos pacientes, muitos até chegam à clínica já diagnosticados
com depressão.
Isso é muito sério: a perda auditiva é um mal invisível. Olhando pessoas na rua, ela pode ser
deficiente auditivo, se não está usando aparelho, como podemos saber? Pacientes sempre relatam
ter passado alguma situação constrangedora, ser visto como o mal-educado, por não responder
quando chamam. Isso tudo acontece, porque os ouvidos não estão sendo capazes de captar o som.
Com o uso dos aparelhos auditivos, a comunicação é restaurada, o convívio social volta ao
normal e você conseguirá participar normalmente em reuniões de trabalho e em reuniões familiares, sem aquele cansaço de ter que ficar atento a todo e qualquer movimento para ler o lábio das
pessoas e entender o assunto da conversa.
A Audiocamp está comemorando em março o mês da audição, com o tema “Cuidados da audição para todos”. Venha você e sua família. Disponibilizaremos a vocês uma avaliação sem custo
para garantirmos a você o melhor dos cuidados auditivos.
Agende seu horário: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19)99436-3945. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br.

RAYANE LINS

RODRIGO MARQUES NO CIAEI
Pra quem curte dar umas boas risadas, na próxima
quinta-feira (11), às 20h, no teatro Ciaei, o humorista Rodrigo Marques apresenta seu espetáculo de stand up comedy “Paz de Darwin”, em que fala sobre o preconceito
que sofreu por ser ateu ao longo de sua vida e sobre o
processo de desconstrução quanto à monogamia.
Com seu vocabulário rebuscado e muita franqueza, a
marca registrada do RM é falar sobre os mais variados
temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências. Os ingressos podem ser adquiridos através do site
All Events, com valores a partir de R$ 40,00
THIAGO VENTURA
- Já no domingo (7), o Teatro GT traz para Campinas
o “Modo Efetivo”, show
solo do comediante Thiago
Ventura, que acontecerá no
Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, às 18h. Em seu
quarto solo, o comediante se
aproxima mais uma vez da
realidade do público falando
sobre os primeiros relacionamentos amorosos, sexualidade e as relações cotidianas
de maneira descontraída. Os
ingressos podem ser encontrados a partir de R$ 50,00
no site Ingresso Digital.
Classificação 16 anos.

SADMAN- Uma das séries mais aguardadas do ano
finalmente chega à Netflix
nesta sexta-feira (5). A série
é uma adaptação da premiada e influente saga dos
quadrinhos criada por Neil
Gaiman. Sandman se passa
em um mundo em que forças como Morte, Destruição
e Destino são representadas
por personificações chamadas de Perpétuos. A história
começa quando uma seita
prende o perpétuo Sonho
(também conhecido como
Morfeu), responsável por
cuidar dos sonhos de todas
as criaturas.

LUCAS MANTOVANI

A nona edição da história do Mais Expressão,
que ainda saía com o nome
Expressão Popular, trouxe os resultados das eleições de 2022 com um feito
inédito até então para a
cidade. Dois representantes locais foram eleitos, o
deputado estadual Rogério Nogueira (à época no
PDT) e o deputado federal
Newton Lima (então no
antigo PFL). Eles conquistaram 59 mil e 127 mil
votos respectivamente.
Chamou a atenção também o índice de renovação
do Senado Federal. De
acordo com a reportagem, 54 cadeiras estavam em jogo
durante a eleição. Destes, apenas 14 senadores conseguiram
se reeleger, o que implicou em renovação de 75%. Em São
Paulo, Aloísio Mercadante (PT) se elegeu e Romeu Tuma
(PFL) se reelegeu. Orestes Quércia (PMDB), terceiro colocado, ficou fora do Senado.
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Câmara aprova dois projetos de inclusão
na retomada das sessões presenciais
Propostas envolvem identificação de deficiências não visíveis e criação de política para autistas
LUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

A

sessão que marcou o
retorno dos trabalhos
presenciais na Câmara
de Indaiatuba transcorreu em
clima amistoso entre os vereadores da base e da oposição,
assim como vinha ocorrendo
nas reuniões online. Entre
conversas e discursos sobre
as decisões, o Legislativo
aprovou em primeira instância dois projetos voltados à
inclusão.

De autoria do vereador
Hélio Ribeiro (Republicanos),
o PL 107/2022 torna o cordão
de girassol como instrumento
auxiliar de orientação para
identificação de pessoas com
deficiências não visíveis em
Indaiatuba. O objeto funcionaria, na visão do vereador,
como um símbolo de identificação, o que ajudaria em um
tratamento mais humanizado.
São consideradas deficiências não visíveis a síndrome
do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção

e hiperatividade (TDAH),
transtornos ligados à demência, Doença de Crohn, Colite
Ulcerosa e diversas fobias
extremas. “A ideia do cordão de girassol, em todo o
mundo, está focada na conscientização e disseminação
do conhecimento, para que
essas pessoas possam receber
um atendimento prioritário e
mais humanizado”, escreveu
na justificativa do projeto.
A ideia surgiu em Londres,
por volta de 2016. Desde então, outros países da Europa

aderiram ao símbolo. No
Brasil, o Estado do Amapá,
Sergipe e Distrito Federal sancionaram leis sobre o uso do
colar. Cidades como Franca
e Sumaré também aprovaram
leis semelhantes.
Foi do professor Sérgio
(MDB) que partiu o outro
projeto de lei aprovado direcionado à inclusão aprovado
em 1ª votação. A partir do
PL 116/2022, o vereador
propôs a criação da política
municipal de atendimento às
crianças com o Transtorno

CÂMARA DE INDAIATUBA

CÂMARA DE INDAIATUBA

O vereador Hélio Ribeiro (Republicanos) durante discurso na tribuna da Câmara

Vereador Professor Sérgio (MDB), que também apresentou projeto voltado à inclusão

Vereador cobra a manutenção do Campo da Osan
Durante o momento das
indicações parlamentares,
o vereador Leandro Pinto
(União Brasil) solicitou
uma melhor manutenção
para a arquibancada do
Campo de Futebol Osan,
localizado no Jardim Remulo Zoppi.
“É uma calamidade o
que está acontecendo”,
começou Leandro Pinto.
De acordo com o vereador,
a arquibancada está com

do Espectro Autista (TEA),
o que garantirá uma melhor
qualificação das profissionais
da educação. “Não adianta
eu disponibilizar a vaga e
não preparar as pessoas para
trabalhar com essas crianças.
Vem ao encontro com o trabalho que a Prefeitura já faz”,
comentou o professor Sérgio
à reportagem. Na visão do
autor do projeto, é preciso
utilizar métodos pedagógicos
mais atuais e que atendam às
necessidades das crianças com
o TEA.

boa parte da sua estrutura
deteriorada pelo tempo e
com alguns trechos com
ferros à mostra e soltos,
colocando em risco as
pessoas que frequentam
o local. Pelas fotos protocoladas junto à indicação,
é possível notar várias
rachaduras, ferros soltos
e avarias no local. Todas
as indicações realizadas
nas sessões são públicas e
ficam disponíveis no site

Sete projetos aprovados na reunião

da Câmara de Indaiatuba,
A reportagem entrou
em contato com a Prefeitura de Indaiatuba. De
acordo com a assessoria de
comunicação, a Prefeitura
estuda uma manutenção no
local. A administração, no
entanto, não soube informar uma data para início
das reformas. “Ainda não
temos data definida para
a obra”, informou. (LM).
DIVULGAÇÃO

Arquibancada do Campo de Futebol Osan que
está deteriorada por falta de manutenção

A 19ª sessão ordinária
contou com 7 projetos
aprovados. Foram instituídos no Calendário
Oficial do Município o
Mês de Conscientização
sobre os Riscos de Queimadas, criado pelo vereador Alexandre Peres
(Cidadania) e a Semana
Municipal da Atividade
Física, proposta por Sérgio Teixeira (MDB).
O vereador Wilson
Índio da Doze (Republicanos) apresentou um
projeto que estabelece
normas para a exposição
de anúncios visuais em
logradouros públicos,
por meio de engenhos de
divulgação, como “Wind
banners” e cavaletes.
Uma das normas prevê que a exposição dos
engenhos de divulgação
fica sujeita à prévia da

concessão de licença da
Prefeitura e ao pagamento da taxa de licença para
publicidade.
Entre os projetos que
foram entregues para
serem lidos, a vereadora Ana Maria (PODE),
a partir do projeto de
lei 112/2022, propôs a
inserção do “Dia do Jornalista” no calendário do
município.
Chamou atenção o
número de indicações:
113 no total. Como se
tratava do retorno das
atividades após o período de recesso, os políticos aproveitaram para
concentrar as demandas
da população. A primeira
sessão presencial também ficou marcada pelo
retorno do público e de
movimentos políticos da
cidade. (LM).
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Emaranhado de fios soltos nos postes
vira tema de reclamação pela cidade

Vereador afirma que há descaso das empresas com a forma de instalação e manutenção dos cabos
REPRODUÇÃO

a empresa também loca os
postes para outras companhias
(como empresas de telefonia e
internet).
Em contato com a CPFL,
a empresa que de fato detém
a responsabilidade para a ces-

são de postes às empresas de
telecomunicação. No entanto,
segundo a empresa, a manutenção de toda a infraestrutura de
telecomunicação, incluindo cabos, é exclusiva da empresa de
telecomunicação ocupante, que

deve manter os cabos dentro
dos padrões e que comunica às
empresas de telecomunicações
em caso de irregularidades. A
empresa não respondeu se faz
algum tipo de monitoramento
periódico nos postes.

Pré-candidato a deputado estadual de
Sorocaba participa de evento na cidade

Fios de postes em cruzamento de vias em Indaiatuba
que estão soltos e causando confusão

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

“V

emos o descaso
das empresas com
o município. São
fios jogados, instalados, derrubados, fios que atrapalham
as ruas, no meio de cruzamentos. É um desrespeito com
os cidadãos de Indaiatuba”,
disse durante a palavra livre
o vereador Arthur Spíndola
(Progressistas).
Segundo o vereador, a situação pode ser vista por toda

a cidade e tem causado complicações para os moradores.
“Temos recebido muitas reclamações. Perto do meu escritório, por exemplo, tem um
fio amarrado em uma placa de
pare”, comentou o vereador ao
Mais Expressão.
Os postes de luz são cedidos por lei às concessionárias
de energia responsáveis pelas
regiões. Em Indaiatuba, é a
Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL), que detém as
responsabilidades sobre os fios
e postes. Segundo Spíndola,

O pré-candidato Raul Marcelo (PSOL), que concorre
a uma vaga na Assembleia
Legislativa neste ano, esteve
em Indaiatuba na última terça-feira (2), em um evento do
partido. O encontro aconteceu
no Sindicato dos Servidores
Municipais e contou com
a presença de militantes do
partido e eleitores que desejavam conhecer as propostas do
político em âmbito regional e
estadual.
Com três mandatos na
Assembleia, Raul Marcelotem
como base a cidade de Sorocaba, mas durante o discurso
frisou que também pretende
trabalhar por demandas locais.

“O mandato vai ser nosso, o trabalho será pela região”, comentou. Ele disse ainda que a ideia
é estabelecer uma parceria para
sanar problemas de Indaiatuba.
“Seremos parceiros, o mandato
está aberto para receber denúncias sobre a atuação do Estado e
melhores formas de investimentos na cidade”, afirmou.
Ainda durante o seu discurso, Raul Marcelo defendeu o
funcionalismo público e disse
estar indignado com a fome que
assola o país. “O assunto deveria
ser as crianças que estão passando fome, a falta de emprego. Em
vez disso, o presidente fica falando sobre urna”. Ele também
afirmou que chegando à cidade,

viu pessoas revirando lixo, o
que estaria acontecendo por
conta da crise social. (Lucas
Mantovani).

LUCAS MANTOVANI

O pré-candidato Raul Marcelo
(PSOL) durante discurso
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Petrobras determina redução do preço
de venda do diesel em R$ 0,20 por litro

Valor médio para a comercialização do combustível deverá passar de R$ 5,61 para R$ 5,41
DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

O

valor médio de venda de diesel terá
uma redução de R$
0,20 por litro a partir desta
sexta-feira (05). O anúncio
foi feito nesta quinta-feira
(04) pela Petrobrás. Com
isso, o valor para as distribuidoras passará de R$
5,61 para R$ 5,41.
Segundo a empresa,
considerando a mistura
obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel
para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras
no preço ao consumidor
passará de R$ 5,05, em
média, para R$ 4,87 a cada
litro vendido na bomba. A
previsão é que a diminuição chegue a R$ 0,18 para
o consumidor final.
“Essa redução acompanha a evolução dos preços
de referência, que se estabilizaram em patamar
inferior para o diesel, e
é coerente com a prática

de preços da Petrobras,
que busca o equilíbrio dos
seus preços com o mercado
global, mas sem o repasse
para os preços internos da
volatilidade conjuntural
das cotações internacionais
e da taxa de câmbio”, diz a
companhia.
Atualmente, o preço
médio do diesel em Indaiatuba é de R$ 7,31, somando
todos os valores que compõe o preço.
A gasolina também teve
redução no valor. A mais
recente delas foi no último
dia 28, quando os valores
de venda para as distribuidoras passaram de R$ 3,86
para R$ 3,71 por litro, uma
diminuição de R$ 0,15, o
que equivale a 3,9%. O preço médio vendido na cidade, segundo levantamento
de um site especializado
é de R$ 5,46 ao longo dos
últimos 15 dias. Ainda de
acordo com o site, o maior
preço registrado foi de R$
5,65, enquanto o menor se
deu na faixa de R$ 5,29.
As reduções nos valores

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Diminuição nos valores dos combustíveis é
devido à mudança na política de reajustes

dos combustíveis são devido à mudança na política
de reajustes. A partir de
agora o Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal vão “supervisionar”
as decisões sobre os reajustes da gasolina, do diesel
e outros combustíveis. Na
prática, os dois órgãos vão
participar da decisão sobre
eventuais aumentos ou
quedas nos valores.

ICMS cai de 28% para 18% em SP
Desde junho, o Estado
de São Paulo aplica a redução do ICMS sobre os
combustíveis, gás natural,
energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.
A redução foi de 28% para
18%. De acordo com as
estimativas, o impacto no
orçamento será de R$ 15,2

bilhões nos cofres estaduais
A redução é em atendimento à lei aprovada no
Congresso e sancionada
pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) que limita a porcentagem do imposto sobre
esses produtos e serviços,
que passaram a ser considerados essenciais. (DK).
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Inflação alta provoca também aumento
na arrecadação de impostos no semestre

Impostômetro apontou R$ 1,6 trilhão até quinta; Indaiatuba alcançou R$ 206 milhões no período
GETTY IMAGENS

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

O

Impostômetro, painel
instalado no edifício-sede da Associação
Comercial de São Paulo,
registrou nesta quinta-feira (28) R$ 1,6 trilhão em
impostos arrecadados. Este
é o montante pago pelos
contribuintes brasileiros aos
governos federal, estaduais
e municipais desde o início
do ano. Entram na contabilidade impostos, taxas e
contribuições, incluindo as
multas, juros e a correção
monetária.
No ano passado a marca foi alcançada em 16 de

agosto, isto é, com 20 dias
de antecedência.
Em Indaiatuba, foram
arrecadados até esta quinta
mais de R$ 206 milhões. O
valor foi atingido, em 2021,
no dia 22 de agosto, ou seja,
com 26 dias de antecedência.
No site do Impostômetro
é possível conferir a arrecadação em tempo real.
De acordo com o “Estudo
sobre os dias trabalhados
para pagar tributos” feito
pelo Instituto Brasileiro de
Planejamento e Tributação (IBPT), os brasileiros
trabalharam 149 dias em
2022, ou seja, até o dia 29
de maio, somente para pagar
os impostos, taxas e contri-

buições.
Segundo o economista
da Associação Comercial de
São Paulo, Marcel Solimeo,
o maior fator que explica
essa aceleração é a incidência da inflação nos produtos,
que aumenta a arrecadação
por consequência.
“O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), por exemplo,
apresentou crescimento de
12% na arrecadação no primeiro semestre, se comparado com o mesmo período
de 2021”, explica Solimeo.
“A implementação de
um teto para o ICMS deve
reduzir o recolhimento dos
Estados.

Brasil é um dos países onde mais se paga impostos

Os brasileiros trabalharam 149 dias em 2022 somente para bancar o recolhimento de impostos

Sabe-se que o Brasil é
um dos países onde mais
se paga impostos. Ele é
30º do mundo no ranking
dos países em que os impostos trazem mais bem-estar à sociedade.

Na teoria o valor arrecadado deveria ser investido, porém, nem sempre
os impostos parecem ter
retorno no bem-estar das
pessoas na prática. Isso
é mostrado pelo Irbes

(Índice de Retorno de
Bem-Estar à Sociedade).
Ele é obtido a partir da
soma da carga tributária
com relação ao PIB com o
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). (DK)
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CPFL Piratininga busca mais de 1.700
clientes com direito à tarifa social

Empresa tenta localizar beneficiários, que podem estar tendo problemas com a documentação

REPRODUÇÃO DO FACEBOOK

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

dados do Cadastro Único e
da CPFL.

CPFL Piratininga
está fazendo uma
busca ativa de possíveis beneficiários em Indaiatuba que podem ter direito
à Tarifa Social de Energia
Elétrica. O benefício dá
descontos de até 65% na
conta de luz.
O objetivo é ampliar a
base de famílias cadastradas, já que os descontos
da Tarifa Social podem ser
grandes aliados em situações de dificuldades financeiras.
De acordo com dados da
CPFL, atualmente há 5.721
mil clientes de Indaiatuba
cadastrados na Tarifa Social. No entanto, a estimativa da companhia indica que
este número pode chegar a
cerca de 7.446 mil clientes
Segundo a companhia,
os beneficiários que têm
direito, porém ainda não
estão cadastrados podem
estar com divergência de

Busca ativa
Uma das formas de beneficiar mais clientes é através
de parcerias firmadas com
Centros de Referência de
Assistência Social (Cras),
além dos órgãos das prefeituras responsáveis pelo
cadastro e atualização de
dados do CadÚnico. Assim,
o cadastro no benefício pode
ser realizado, permitindo
que os descontos sejam
aplicados automaticamente
e ajudem as famílias, inclusive, a conseguirem manter
suas contas em dia.
Porém, para que o desconto seja concedido, é
preciso que o cliente tenha
exatamente as mesmas informações no cadastro de
programas sociais do governo federal - o critério básico
para a concessão da tarifa
social - e na base de dados da
companhia de energia. Isso
inclui nome completo sem
erros ou abreviações, nú-

DENISE KATAHIRA
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Cadastro automático de cliente
O diretor comercial das
distribuidoras da CPFL
Energia, Rafael Lazzaretti,
afirma que o cliente que for
titular da conta de energia
não precisa ir a uma agência
ou entrar em contato com a
CPFL. “Todo o trabalho de
busca aos beneficiários é
feito pela CPFL, que cruza
os dados do Ministério da
Cidadania com sua base
de clientes para conceder
o direito da Tarifa Social”.
Porém, ele alerta que
ainda que o cliente esteja
no CadÚnico. Em algumas
situações este cadastramento não é possível de forma
automática. Os casos mais
comuns, que impactam na
não concessão do benefício

de maneira automática, são:
Titular da conta de energia
não ter seu CPF no Cadastro Úni-co, do Governo
Federal; morador de baixa
renda que sequer procurou o
Cras para fazer o CadÚnico;
dados divergentes entre os
dois cadastros, como nome
ou endereço; unidade consumidora não estar cadastrada como residencial.
Em caso de qualquer dúvida sobre a Tarifa Social,
os clientes também podem
entrar em contato com a
CPFL Piratininga pelos
canais de atendimento. Contato pode ser feito pelo 0800
010 2570, aplicativo CPFL
Energia ou pelo site www.
cpfl.com.br. (DK)

meros de documentos como
CPF, RG e NIS, além do
endereço. O primeiro passo,
então, é se certificar de que
os dados do CadÚnico ou
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da conta da
CPFL estão compatíveis.
Ajuda do Cras
Para isso, o Cras mais
próximo pode ser consultado, segundo a companhia.
“A CPFL está trabalhando com as prefeituras a fim
de que, juntas, possam identificar clientes que têm direito à Tarifa Social e ainda não
recebem. Por estar mais próximo das famílias e acompanhar muitas delas, o Cras é
nosso ponto focal, também
por ser a porta de entrada de
muitas demandas sociais nos
municípios. Queremos que
todos os clientes que tenham
direito ao desconto da Tarifa
Social de fato recebam esse
benefício”, comenta Rafael
Lazzaretti, diretor comercial
das distribuidoras da CPFL
Energia.

Os descontos para beneficiários da Tarifa Social são cumulativos

Circuito Suvinil reúne 120 profissionais
para transmissão de dicas de pintura
Com o intuito de promover maior proximidade entre a empresa e os
profissionais do ramo, a
Suvinil criou o “Circuito
Suvinil”, cujo objetivo é
transmitir conhecimento
para profissionais da pintura. O evento aconteceu na
terça-feira (02), no Hotel
Vitória, e reuniu 120 trabalhadores da área.
Os profissionais passaram por três estações, onde
cada uma trouxe um tema
relevante para pintores e
pintoras. Entre as dicas
estão o Toque Certo, o
Toque de Seda, a Suvinil
Fosco completo e a Suvinil

Profissionais lotaram local do evento

Toque de Luz.
Devido ao sucesso do
evento, os responsáveis
receberam vários áudios
e mensagens da equipe
de vendas da Tamandaré
Tintas, contando sobre
esse sucesso. Ainda no
local, vários profissionais
relataram o quanto ficaram

agradecidos com o conteúdo que foi abordado.
No evento, também foi
citado o “Pintou Parceria”,
um programa de relacionamento e capacitação
para todos os pintores e
também dicas de produtos.
(Rayane Lins, do programa de estágio).
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Mais Expressão dedica edição da sua
próxima revista a histórias de pais
Além da capa com o arquiteto Cláudio Diogo e o filho, tem Rodrigo Satoru e o filho, jogadores de games
LUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

A

próxima Revista
Mais Expressão
será dedicada aos
pais. Nela será contada a
história da relação entre pai
e filho do arquiteto Cláudio
Diogo. Pai de um único filho, Frederico, de 26 anos,
o arquiteto disse que ser
pai foi a melhor coisa que
aconteceu em sua vida.
“Ser pai para mim me
fez enxergar a vida de outra
maneira e me empenhar a
ser o melhor ser humano
possível para dar o exemplo a ele. Tem certas coisas
que só é possível compreender depois da paternidade: acredito, inclusive, que
toda criança chega a uma
família com um propósito”,
defende. “Fred é meu maior
companheiro, minha maior
alegria”, conta com orgulho.
Além disso, a edição
ainda traz outras reportagens
como o futuro da mobilidade, afinal os veículos elétricos já são uma realidade no

mercado automotivo e ganham cada vez mais espaço
em um setor que, antes, era
dominado pelos modelos à
combustão. Aos poucos, o
Brasil também passa a fazer
parte desse cenário de transformação.
Impacto da paternidade
A Revista Mais Expressão também traz um estudo
realizado pela Grimpa, Consultoria de Pesquisa de Mercado e Consumer Insights,
a pedido de O Boticário.
A intenção da pesquisa era
mostrar qual é o impacto da
paternidade na educação dos
filhos. Um estudo revelador
e que vale a pena a leitura.
E assim como carreiras
profissionais, o gosto por
games também é transferido
de pai para filho. Por isso, a
edição abordará a história de
pais que ajudaram os filhos
a ter carreiras de destaques
no esporte.
Uma das histórias mais
conhecidas no meio é do
atleta Zenon, que é um dos
destaques do Fortnite e gran-

de aposta futura de diversas
equipes. O pai do menino de
apenas 11 anos, Rodrigo Satoru, sempre foi apaixonado
por games. Logo, o amor pelos jogos não é destino, nem
mesmo acaso, é a construção
coletiva de uma relação próxima entre pai e filho.
A Revista Mais Expressão – Dia dos Pais estará
em circulação neste mês e
poderá ser adquirida, gratuitamente, nos pontos autorizados ou ser conferida, no
formato digital, através do
portal www.maisexpressao.
com.br.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O atleta Zenon, que é um dos destaques do Fortnite
e grande aposta futura, ao lado do pai Rodrigo Satoru

Telefone ajuda leitores a propor reportagens

Os moradores de Indaiatuba contam com dois números
diretos para entrar em contato com a redação do Mais
Expressão. A partir desses
números, muitas pautas e
denúncias serviram de base
para reportagens.
Um dos principais exemplos aconteceu a partir de
uma denúncia recebida sobre

um possível descaso de um
banco no atendimento a uma
idosa. Após o recebimento da
denúncia, o Mais Expressão
entrou em contato com o
banco em questão para apurar
os fatos e a idosa foi atendida.
Para entrar em contato
com a redação do jornal,
ligue para (19) 99507-4641
ou envie uma mensagem de

WhatsApp através do número
(19) 99895-4296. Importante:
os contatos serão respondidos
na hora apenas entre 9h e 17h
e de segunda a sexta-feira.
Nos demais horários e dias,
os contatos serão recebidos e
respondidos na sua totalidade,
mas não haverá resposta imediata. (Lucas Mantovani).
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Quadrilha invade uma transportadora
no EuroPark e leva 8 ton de fios e cabos

Funcionários foram trancados em uma sala e os homens tiveram de ajudar a carregar carreta
RAYANE

LINS*

rayanelins@maisexpressao.com.br
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ma quadrilha com quatro homens armados
invadiu uma transportadora no bairro EuroPark, na
noite de segunda-feira (1º), fez
os funcionários reféns e fugiu
com oito toneladas de cabos e
fios elétricos.
Segundo o boletim de ocorrência, os quatro homens chegaram ao estabelecimento em
um carro HB20 e foram logo
rendendo os funcionários. Em
princípio todos os funcionários
foram colocados em uma sala
de expedição e depois eles

fizeram com que os funcionários homens carregassem uma
carreta conduzida ao local pelos
próprios membros da quadrilha.
A carreta foi carregada com
os fios e cabos elétricos. Após
o carregamento, os homens
foram colocados em duas vans,
onde ficaram até a chegada
dos policiais que atenderam a
ocorrência.
De início, os policiais acharam que eles tivessem sido
levados como reféns. Mas,
depois de averiguar o local, eles
foram descobertos trancados
nas duas vans no interior da
transportadora.
Toda a equipe de policiamento da cidade foi informada

sobre o assalto e pouco tempo
depois o HB20, com emplacamento de São Paulo, utilizado
pela quadrilha, foi encontrado
abandonado no bairro Jardim
Paulista.
Dentro do veículo foi encontrada uma espécie de bloqueador de sinal para dificultar
a localização da carreta. O carro
e o objeto foram apreendidos.
Os policiais também descobriram que o carro, o HB20, era
produto de roubo na cidade de
São Paulo. As equipes de policiamento ainda investigam o
caso e já buscam pelas imagens
das câmeras de segurança da
cidade, que mostrem onde está
a carreta.

Homem perde veículo e alguns objetos
ao provar morango que tinha sonífero
Golpistas se passaram
por vendedores e enganaram morador do Jardim
Morada do Sol, no domingo
(31), para furtar o carro e
objetos da sua residência.
De acordo com a polícia,
eles ofereciam morangos
para serem provados gratuitamente. Só que dentro
dos morangos havia um
sonífero.
A partir do momento
em que o morador dormia,
os ladrões invadiam a casa
e faziam o furto do que encontrassem de valor.
A vítima relatou aos
guardas que os golpistas estavam vendendo os morangos em via pública e que ele
foi experimentar um para
decidir se compraria ou não.
Assim que provou, o
homem entrou em casa e
acabou apagando. Ele acordou por volta de duas horas
depois, percebendo a falta

DIVULGAÇÃO

Viatura da polícia utilizada no
atendimento da ocorrência

dos objetos eletrônicos,
como um aparelho celular,
carteira com documentos e
cartões bancários, além do
carro, o Chevrolet/Celta.
Até o momento ninguém

foi identificado ou preso.
Tanto os objetos quanto o
veículo da vítima ainda não
foram recuperados. (Rayane Lins, do programa de
estágio).

DIVULGAÇÃO

Viatura de polícia estacionada em frente ao plantão
policial depois de atender o caso da transportadora

Guardas apreendem dois
menores com drogas

Dois menores de idades
foram encaminhados até a
delegacia após serem pegos
praticando o tráfico de drogas. O crime aconteceu na
tarde de segunda-feira (1º),
no bairro Jardim Adriana.
De acordo boletim de
ocorrência, o menor tinha
sido detido no mesmo dia
pela manhã, já cometendo o
ato infracional de tráfico de
drogas, possuindo com ele
22 pinos de cocaína, duas
pedras de crack, seis trouxinhas de maconha e R$ 124,00
em notas. Porém, durante a
tarde, os guardas receberam
outra notificação alegando
que o adolescente estava no
mesmo lugar, agora com um
amigo, também já conhecido
dos meios policiais por estar
envolvido com o tráfico de
drogas.
Ao abordá-los, com um
deles foi encontrada a quantia
de R$ 70,25, já com o outro estavam seis porções de

maconha, 17 micro tubos de
cocaína. Ao ser questionado
sobre a quantia em dinheiro,
o menor alegou que seu pai
havia dado, utilizando novamente a mesma versão quando foi abordado pela manhã.
Já o portador das drogas
alegou ser usuário de drogas
e que as drogas que portava
seriam para o seu consumo.
Diante dos fatos, ambos
foram encaminhados até a
delegacia, onde a droga e o
dinheiro foram apreendidos.
O responsável por um
dos menores afirmou não ter
dado dinheiro algum a seu
filho e que tinha a certeza de
que ele estaria envolvido com
o tráfico de drogas.
O homem disse que o
dinheiro era proveniente da
venda dos entorpecentes
muito provavelmente. Todos
foram liberados após o registo da ocorrência. (Rayane
Lins, do programa de estágio).
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Fiec abre inscrições gratuitas para dois
cursos de qualificação profissional

Datas definidas são 18 e 19 e as senhas serão distribuídas presencialmente a partir das 9h
DA
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Fundação Indaiatubana de Educação e
Cultura (Fiec) informa que as inscrições para os
cursos de qualificação profissional dos Programas de
Formação Inicial e Continuada (FIC) e Qualifica Mais
Emprega Mais 2º semestre
de 2022 serão realizadas
nos dias 18 e 19 de agosto
de 2022, de forma presencial, por ordem de chegada,
mediante distribuição de
senhas, na unidade 1 da
Fiec, localizada à Avenida
Engenheiro Fábio Roberto
Barnabé, 3405 – Jardim
Regina.
As senhas serão distribuídas presencialmente a
partir das 9h, até as 20s,
nos dias:
- 18/08/2022 (quinta-feira), para os cursos de:
Mecânico de Ciclo Otto
(ênfase em empilhadeiras),
Cuidador de Idosos e Cuidador Infantil.
- 19/08/2022 (sexta-

-feira), para os cursos de:
Balconista de Farmácia,
Garçom, Recepcionista em
Serviços de Saúde.
Para se inscrever o candidato deverá ter idade mínima de 16 anos, Ensino
Fundamental II (6º ao 9º)
completo.
São oferecidas no total
290 vagas, sendo 40 vagas
por turma, exceto o curso de cuidador de infantil
que oferece 50 vagas. Os
cursos têm duração de até
três meses e são totalmente
gratuitos.
As aulas têm previsão de
início para o dia 1º de setembro e serão ministradas
no período da tarde e noite
nas duas unidades da Fiec,
conforme disponibilizado
abaixo:
Aulas na Fiec 1 (Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 3405 – Jardim
Regina):
- Balconista, período da
tarde (das 13h30 às 17h45
de Segunda a Sexta-Feira);
- Mecânico de Ciclo
Otto, período noturno (das

JULIANA WOLF (DCSI/FIEC)

Alunos dos programas Formação Inicial e Continuada
(FIC) e Qualifica Mais Emprega Mais

18h50 às 23h00 de Segunda
a Sexta-Feira);
Aulas na Fiec 2 (Rua
Alberto Santos Dumont,
1849 - Cidade Nova):
- Cuidador de Idosos,
período da tarde (das 13h30
às 17h45 de Segunda a Sexta-Feira);
- Cuidador de Idosos,
Cuidador Infantil, Garçom e
Recepcionista em Serviços
de Saúde, período noturno
(das 18h50 às 23h00 de Segunda a Sexta-Feira);
Acompanhe o status de
sua inscrição no link https://fiec.com.br/site/procsel/183/ver.do

Prazo para matrículas
na rede continuam

A Secretaria de Educação de Indaiatuba mantém
ainda abertas as inscrições
para matrícula das crianças
que estão fora da Rede
Municipal de Ensino. As
crianças que já frequentam
as escolas já têm vaga.
Os alunos que desejam
frequentar do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental
e EJA (Educação de Jovens e Adultos) – Ensino

Fundamental devem fazer
a inscrição até hoje (5 de
agosto). As matrículas
para a pré-escola (Etapas
I e II) ocorrerá de 31 de
outubro a 4 novembro. Já
as matrículas para creches
acontecem durante o ano
todo. Aqueles que perderem o prazo estabelecido
pela Resolução só poderão
fazer a inscrição a partir de
5 de dezembro.
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Colégio Meta prepara vários eventos
para receber alunos na volta às aulas

Na programação do segundo semestre estão a homenagem ao pais, mostras de projetos e formaturas
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s férias são um dos
momentos mais esperados por grande
parte dos estudantes. De
fato, esses dias de descanso
são merecidos e fazem toda
diferença no desempenho
escolar e na vida, pois nos
permitem ganhar novo fôlego para encarar a rotina
diária de atividades.
Mas, chegou o momento
de voltar. Acabou a história
de acordar tarde, para quem
estuda no período matutino,
e daquele cochilo à tarde,
para os estudantes do turno
vespertino. Saudade das
pessoas eles sentem, mas o
que fazer para enfrentar novamente a rotina das aulas e
demais atividades escolares?

DIVULGAÇÃO

É importante se preparar
com alguns dias de antecedência para não sofrer com
os horários rígidos e com a
demora para pegar no ritmo
novamente, o que pode prejudicar o desenvolvimento
nos estudos. Por isso, os especialistas sugerem retomar
a rotina habitual alguns dias
antes do reinício das aulas,
para que não seja por demais
desafiador acordar mais
cedo e nem tampouco dividir
o tempo entre os estudos e
outras obrigações.
Apesar de ser apenas
um mês, as férias de julho
são suficientes para alterar
a dinâmica, principalmente
dos adolescentes, que nesse
período costumam inverter
o dia pela noite, não respeitando quaisquer rotinas ou
horários.

Estudantes ficam ansiosos para voltar
às aulas e ao convívio dos colegas

Participação dos pais na retomada é importante
DIVULGAÇÃO

Pais ajudam a tirar dúvidas e ao
encorajamento dos estudantes

A participação dos pais
nesse processo de retomada é muito importante.
Nesse sentido, ao conversarem com os filhos,
abusem da escuta e do
afeto, demonstrando real
interesse pelo que eles
têm a dizer e sentem. Esse
contato mais próximo amplia a confiança entre pais
e filhos e reforça os laços

familiares.
Todos os anos, nesse
mesmo período, o Colégio
Meta prepara carinhosamente todo o cenário
para o reinício das aulas.
As expectativas para o
segundo semestre são intensas e muitos eventos
culturais e sociais estão
por vir, incluindo sarau,
homenagem ao “Dia dos

Pais”, mostras de projetos,
eventos de encerramento
do ano letivo e formaturas.
A equipe escolar considera ser imprescindível
cultivar um ambiente de
paz, amizade, respeito e
alegrias, estabelecendo
um clima institucional
positivo e transformando
o aprendizado em saberes
fascinantes!

Estudantes da rede
obtêm dicas nutricionais
A Secretaria de Educação
de Indaiatuba, por meio do
setor de Alimentação Escolar,
iniciou nesta semana uma
atividade para conscientizar
os alunos sobre a importância
da alimentação saudável para
a saúde. Na hora do intervalo
a nutricionista explica sobre
os danos que alimentos ultraprocessados causam no
organismo. Após a conversa as crianças passam pela
mesa expositiva onde foram
colocados saquinhos com a
quantidade de açúcar, gordura
e sal de vários produtos. A
ação segue até o final do ano e
será apresentada para todos os
alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal.
A nutricionista Cláudia
Valdemarin explica que a
promoção da alimentação
saudável no ambiente escolar

e familiar é um desafio diante
a vida moderna. “A rotina
corrida e a facilidade de consumo de alimentos ultraprocessados é um grande desafio
aos nutricionistas em prol da
promoção da alimentação
saudável. Acreditamos que se
desde pequenos conseguirmos
ensinar sobre os bons hábitos
alimentares, vamos ter mais
chances em formar adultos
mais bem preparados para
conciliar os afazeres coma a
alimentação balanceada”.
A profissional está muito
feliz com a interação das
crianças diante a mesa expositiva. “Trazer estes alimentos
com os saquinhos com a
quantidade de açúcar, gordura
e sala correspondente despertou a atenção das crianças. A
interação é muito importante,
pois eles ficam surpresos”.
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Auto Mecânica Santo Antônio aposta
na tradição de 48 anos de serviços

Empresa foi fundada por três sócios e hoje é comandada
por Durval Bartolomai, que sempre sonhou ser mecânico
RAYANE
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urval Antônio Bartolomai, um dos sócios da
Auto Mecânica Santo
Antônio, conta que já tinha
a mecânica junto com os
seus dois sócios, Valdemar e
Antônio, desde que fazia sua
graduação em Mecânica na
Unicamp. Enquanto ele estudava, os dois tomavam conta
da oficina. Depois de formado,
Durval teve a oportunidade
de trabalhar em um escritório
de engenharia, mas após um
tempo, viu que seu lugar era
de fato na oficina junto com
seus colegas. Por conta da
simplicidade e da qualidade
dos serviços prestados, a mecânica foi progredindo cada

dia mais e o galpão, que era
alugado, passou a ser de sua
propriedade, nos anos 90 e
com um galpão muito maior.
No ano passado, por conta da morte de Antônio, um
dos sócios, e a fragilidade de
Valdemar, que acabou adoecendo, Durval passou a liderar
o negócio sozinho e contou
sempre com a ajuda de seus
funcionários.
O proprietário também
salienta que a mecânica é a
sua paixão, desde criança. “Eu
tenho a lembrança de quando
eu era pequeno. Antigamente, naquela época nós não
tínhamos carrinhos modernos
igual é hoje, brincávamos com
outras coisas. Então teve um
parente que fez um carrinho
de madeira pra mim, com ro-

dinha de madeira e tudo e, eu
não sei por que razão, ergui e
fiquei deitado embaixo como
se estivesse consertando esse
carro. Lembro muito bem
também que passou um funcionário do meu pai e falou
assim: “É, Emílio, o menino
aí vai ser mecânico”.
Durval também brinca que
desde que se entende por gente
é mecânico. “Sei lá eu acho
que já vem da gente. Não fui
eu que escolhi a mecânica, a
mecânica me escolheu. De
uma brincadeira parece que
veio acontecer”, complementou Durval.

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

RAYANE LINS

Fachada da empresa sem luxo para aproximar os
clientes, que buscam eficiência no atendimento

SERVIÇO

Endereço: Rua Pedro Gonçalves, 1.250 - Centro
Horário de funcionamento:
De segunda à sexta das 7h às 18h.
Sábado das 7h às 12h
Contato: (19) 3875-3532/(19) 3875-1899
RAYANE LINS

Desde criança o proprietário queria ser mecânico

O empresário Durval Antônio, que
estudou mecânica na Unicamp

Durval Antônio Bartolomai, um dos sócios da
Auto Mecânica Santo Antônio, conta que já tinha a
mecânica junto com os seus
dois sócios, Valdemar e
Antônio, desde que fazia sua
graduação em Mecânica na
Unicamp. Enquanto ele es-

tudava, os dois tomavam conta
da oficina. Depois de formado,
Durval teve a oportunidade
de trabalhar em um escritório
de engenharia, mas após um
tempo, viu que seu lugar era
de fato na oficina junto com
seus colegas. Por conta da
simplicidade e da qualidade
dos serviços prestados, a mecânica foi progredindo cada
dia mais e o galpão, que era
alugado, passou a ser de sua
propriedade, nos anos 90 e
com um galpão muito maior.
No ano passado, por conta
da morte de Antônio, um
dos sócios, e a fragilidade de
Valdemar, que acabou adoecendo, Durval passou a liderar
o negócio sozinho e contou
sempre com a ajuda de seus
funcionários.
O proprietário também
salienta que a mecânica é a
sua paixão, desde criança.
“Eu tenho a lembrança de

quando eu era pequeno.
Antigamente, naquela época
nós não tínhamos carrinhos
modernos igual é hoje, brincávamos com outras coisas.
Então teve um parente que
fez um carrinho de madeira
pra mim, com rodinha de
madeira e tudo e, eu não sei
por que razão, ergui e fiquei
deitado embaixo como se
estivesse consertando esse
carro. Lembro muito bem
também que passou um funcionário do meu pai e falou
assim: “É, Emílio, o menino
aí vai ser mecânico”.
Durval também brinca
que desde que se entende
por gente é mecânico. “Sei
lá eu acho que já vem da
gente. Não fui eu que escolhi a mecânica, a mecânica me escolheu. De uma
brincadeira parece que veio
acontecer”, complementou
Durval. (RL).

Interior da oficina da Auto Mecânica Santo Antônio,
onde trabalham três funcionários com o proprietário

Divulgação consolida os bons serviços
Além da propaganda
boca a boca e das indicações, o proprietário da Auto
Mecânica Santo Antônio,
Durval Antônio Bartolomai,
destaca que a parceria com
o Jornal Mais Expressão, ao
longo destes anos, tem ajudado bastante, onde muitas

pessoas procuram os seus
serviços por conta da parceria e dos anúncios que tem
feito com o jornal. “O privilégio de estar tanto tempo no
ramo é esse: as pessoas confiam muito nossos serviços
e nós deixamos os clientes
sempre satisfeitos”. (RL).

A15

xxx
xxx
DA

DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

xxx

xxx

xxx
xxx

A16

Alimentos e bebidas que pioram os
sintomas da enxaqueca e como tratar

Especialista alerta quais são os gatilhos que desencadeiam crises mais graves e os riscos da situação
DA

REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

E

xistem mais de 150 tipos de dores de cabeça, sendo a enxaqueca
(migrânea) uma delas e a
mais prevalente na sociedade mundial. Trata-se de
uma doença neurovascular,
causada por desequilíbrio
químico no sistema nervoso
central. Caracteriza-se como
dor latejante em apenas
um dos lados da cabeça,
cuja frequência varia desde
episódios bem espaçados a
várias vezes ao mês, com
crises que duram até 72
horas. Ainda há um tipo de
migrânea que não causa dor,
sendo suas principais características vertigem, tontura e
desequilíbrio.
“As causas da enxaqueca podem ser múltiplas e
ainda falta muito para a
ciência estudar e explicar
neste campo. Contudo, algumas condições podem
ser desencadeantes para o

quadro, como estresse, uso
indiscriminado de remédios,
o hábito de fumar, jejum
prolongado e até o consumo
errado de determinadas bebidas e alimentos”, explica a
nutricionista Nadya Caroline
Mambelli Magri, coordenadora do curso de Nutrição da
Faculdade Anhanguera.
A especialista esclarece
que cada organismo tem
sensibilidade diferente aos
alimentos, por isso é importante avaliação nutricional
para determinar quais causam efeitos indesejáveis
em cada pessoa. O café,
por exemplo, consumido de
forma moderada é saudável,
mas em uma crise de enxaqueca, pode piorar a dor em
organismos mais sensíveis
aos nutrientes. Quem toma
a bebida com frequência
e interrompe bruscamente
o consumo, sem realizar
“desmame”, pode ativar
uma crise.
“Não é recomendável
simplesmente privar o indivíduo do consumo, o correto

é realizar um diagnóstico
adequado que possibilite
tratamento para evitar as
crises. Além disso, a simples
retirada de um determinado
alimento da dieta pode acarretar deficiências nutricionais que podem prejudicar
o bom funcionamento do
organismo”, comenta.
Entre as bebidas que mais
ocasionam dor estão o vinho
tinto, a aguardente e a cerveja. No grupo dos alimentos
estão os queijos maturados,
carne de porco, chocolate,
derivados do leite e até mesmo as frutas cítricas, porque
contêm aminas vasoativas:
octopamina, fenilalanima
e tiramina. Os aditivos alimentares que ativam a enxaqueca são o aspartame,
o glutamato monossódico
e o nitrato de sódio e diversos corantes. A ingestão de
alimentos enlatados e em
conserva são gatilhos para
a migrânea, assim como os
ultra processados com muitos conservantes, corantes e
aditivos artificiais.

DIVULGAÇÃO

Não é recomendável privar
o paciente do consumo

Doença possui quatro fases principais
A enxaqueca possui quatro principais fases: pródromo
(premonitória), aura, crise,
pósdromo, respectivamente
nessa ordem, mas nem sempre
as pessoas passam por todas
elas. A doença separa-se em
dois subtipos: sem aura (75%
dos casos) e com aura (25%).
A enxaqueca sem aura é a dor
unilateral, com intensidade
moderada ou grave, podendo
aumentar com atividade física
de rotina. O indivíduo sente

náuseas, fotofobia (intolerância à luz), desconforto a sons
e odores fortes, além de ter
transtornos gástricos.
O incômodo com aura está
relacionado a sintomas neurológicos focais transitórios, os
quais antecipam ou acompanham a cefaleia. A aura é um
aviso fisiológico que acomete
a visão ou outros sentidos. Já
os sintomas neurológicos da
doença surgem unicamente
em um lado do corpo.
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Naturopata dá dicas sobre como usar
auriculoterapia para a saúde corporal

Técnica se baseia na ideia de que o corpo humano pode ser representado em pontos na orelha
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auriculoterapia é
uma técnica terapêutica, semelhante
à acupuntura, que consiste
na aplicação de pequenas
agulhas muito finas, em
pontos específicos na parte
externa das orelhas, para
estabelecer equilíbrio energético do corpo, ajudando
a tratar problemas de saúde
como ansiedade, enxaqueca ou compulsão alimentar.
É uma terapia de microssistema, pouco invasiva e que atua no âmbito
físico, mental e emocional,
de acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Sua aceitação vem
aumentando consideravelmente entre os pacientes,
principalmente por causa
de seus benefícios e por
ser um método que é pouco agressivo, sem causar
maiores desconfotos.
Método terapêutico que
se baseia no princípio de
que a orelha representa um
feto de cabeça para baixo,
a auriculoterapia considera
que pontos específicos no
pavilhão auricular podem
ser as chaves para o tratamento de diversas doenças.
Segundo a naturopata
Amanda Forcioni, cada
ponto corresponde a uma
parte do corpo. “O método
terapêutico pode apresentar
reações através de mudanças morfológicas, de
coloração ou dor, em casos
de doenças. Inclusive, tais
coisas podem acontecer
antes mesmo da condição
se manifestar”, disse.
De acordo com especialistas na área, crianças à
partir dos 7 anos de idade
podem realizar tratamentos
com este método inovador.

Uma pequena estimulação do sistema nervoso produz efeitos biológicos, como relaxamento e analgesia

Principais pontos
Cada ponto da orelha
refere-se a um órgão específico no corpo e por isso a
auriculoterapia pode ajudar
a tratar diversos problemas
de saúde. O método deve
ser realizado sempre por um
médico ou outro profissional especialista em acupuntura, que após analisar os
sintomas, vai definir qual o
melhor tipo de material que
pode ser utilizado para estimular o ponto específico.
A estimulação dos pontos desse microssistema
pode ser realizada através
de agulhas, sementes, cristais, laser, moxa, infravermelho, entre outros, e é a
base para os benefícios.
“A terapia tem como
foco a orelha por conta da
presença de nervos espinhais do plexo cervical.
Assim, quando estimulamos
essas inervações, podemos
ter uma pequena estimulação do sistema nervoso com
efeitos biológicos, como
relaxamento e analgesia”,
explica Amanda.

Pontos na orelha podem ser as chaves
para o tratamento de diversas doenças

Para que serve a estimulação de pontos do sistema nervoso

A auriculoterapia é recomendada para alívio
de dores e para sintomas
físicos e emocionais, atuando como coadjuvante no
tratamento de diversas doenças e condições clínicas.
De acordo com a Agência Nacional de Acreditação e Avaliação em Saúde,
órgão francês que equivale
ao Ministério da Saúde
brasileiro, as principais

indicações da terapia são:
Dores agudas e crônicas; Enxaqueca; Insônia;
Transtornos emocionais,
como ansiedade e depressão; Vícios, incluindo
tabagismo; Distúrbios funcionais digestivos; Compulsão alimentar; Retenção de líquido; Patologias
funcionais urogenitais;
Alergias, especialmente as
respiratórias; E problemas

motores.
A técnica também pode
ser útil para perda de peso.
Por isso, também é recomendada para pacientes
obesos. “A explicação
para sua contribuição nesses casos está na sua capacidade de estimular o
funcionamento intestinal
e de ajudar a controlar o
apetite”, informa a naturopata. (DK).

Veja quais são os benefícios da metodologia para a saúde
A técnica da auriculoterapia traz benefícios para
a mente, auxiliando nos
casos de insônia, angústia
e depressão, além de tratar
as dores do corpo. O tratamento pode ser aplicado
em qualquer pessoa, de
qualquer idade, desde bebês
até idosos e não há contraindicação.
“Os benefícios se estendem a diversas áreas. As

agulhas entram em pontos
específicos da pele e atingem terminações nervosas
que enviam mensagens ao
sistema nervoso. Este passa
a produzir substância anti-inflamatória, analgésicas
e que podem até mesmo
modular as emoções”, explica a naturopata Amanda
Forcioni.
A auriculoterapia é indicada, na maioria dos casos,

como terapia complementar
para algum tratamento e
cada paciente apresenta um
conjunto único de sintomas
e características.
Neste mês de agosto, a
naturopata realizará uma
vez por semana um atendimento solidário com consulta no valor popular de R$
35. O agendamento pode ser
feito pelo WhatsApp ou no
link da Bio. (DK)

A18

xxx
xxx
DA

DIVULGAÇÃO

REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

xxx

xxx

xxx

xxx

A19

League Sports Bar vai estrear neste ano
Voltado ao público amante de esportes, local oferece decoração, telões e eventos temáticos
BÁRBARA GARCIA

@maisexpressao.com.br

O

League Sports Bar,
que fará sua estreia
neste ano no Troféu
Frutos de Indaiá, foi fundado pelo casal de empreendedores Rochelle Ferreira,
formada em Propaganda e
Marketing, e Marcelo Xavier, médico veterinário,
ambos com 41 anos.
Empreendedores em vários segmentos, como terapia com células-tronco em
animais, investimentos no
mercado de criptomoedas,
imóveis e ações, os empresários afirmam que estão felizes com a participação no
evento pelo reconhecimento
que ele significa.
Eles moram em Indaiatuba há um ano e meio,
no bairro Terras de Itaici.
Rochelle veio de São Paulo
capital, morou por 15 anos
no Alphaville, e Marcelo
veio de Brasília. São casados há oito anos. A escolha
de Indaiatuba para abrigar
este novo projeto veio do
fato de a cidade ter grande
potencial de crescimento,
oferecer boas condições

de vida e alcance a novos
públicos. “Nós percebemos
que o bairro de Itaici precisava de mais opções de
entretenimento.
Atualmente já cativamos
clientes de toda a cidade e
outras, como Itu e Itupeva”,
conta Rochelle.
A decisão de abrir o League Sports Bar foi por serem
amantes de bares e esportes
– principalmente as lutas de
UFC. O bar é voltado justamente para o público que
aprecia acompanhar vários
tipos de esporte, como modalidades de luta, basquete,
futebol e outros. Ele oferece
telões, decoração e vários
eventos temáticos.
Rochelle ainda conta que
os arquitetos Johnny Toledo
e Edivânia, responsáveis
pela obra, conseguiram
criar um ambiente que reflete tudo o que eles sonharam:
a área de entrada tem quadra
e tabelas de basquete, com
um jogador grafitado na
parede; ainda uma área de
Rugby; outra de UFC, com
“cara de octógono, que lembra muito para quem já foi”,
diz Rochelle. Os banheiros
têm decoração temática:

os tetos com desenhos de
quadra de futebol e as portas
com grafites de jogadores de
futebol.
Um diferencial importante é que eles fizeram
tudo para garantir acessibilidade para pessoas com
deficiência, como rampas
de acesso, banheiros e até
mesas e cadeiras adaptadas.
“Percebemos que a cidade
necessitava de um lugar
acessível. Fazemos questão
que seja um bar para todos,
inclusive para todas as idades”, defende.
A decisão de participar
do “Frutos de Indaiá” veio
da percepção a respeito do
quanto o evento poderia
trazer de visibilidade e prestígio, não só para eles como

Os empresários Rochelle e Marcelo, do League Sports Bar,
que marcarão presença pela primeira vez no Frutos

empresários, mas para toda
a equipe.
“Queremos nos apresentar para a cidade. Além
disso, nossa equipe é jovem,
muitos estão tendo sua pri-

meira oportunidade de trabalho, então queremos que
todos tenham oportunidade
de crescimento”, explica.
Essa é a primeira vez que
eles participam do evento.

Evento já se tornou tradicional na cidade e na região
Desde 2005, o Troféu
Frutos de Indaiá reúne os
principais empresários e
profissionais autônomos da
cidade para prestigiá-los
por seus trabalhos e serviços
para a população da cidade.
O diretor de geral do Grupo
Mais Expressão, Alan de

Santi, acredita que é uma
boa maneira de estimular a
economia local.
Nesses quase 17 anos de
existência, o evento tornou-se tradicional na cidade e
na região, reunindo tanto
empresas tradicionais como
os novos negócios. O evento

costuma receber anualmente
cerca de 1.000 convidados.
O símbolo do Troféu foi
criado pela artista plástica
local Ana Maria Vaz, conhecida como Memê. Trata-se
de uma folha estilizada de
palmeira. (BG).
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Fantasma vai até Porto Feliz para jogar
contra o Desportivo, líder do grupo
Adversário tem 100% de aproveitamento e conta atualmente com o melhor ataque da competição: 13 gols
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

N

este começo do returno da Copa Paulista,
o Primavera tem um
embate complicado contra
o líder do Grupo 2 em Porto
Feliz, no estádio Ernesto
Rocco. Ainda sem deixar
pontos escapar no primeiro
turno, o Desportivo Brasil
tem 100% de aproveitamento e tem o melhor ataque da
competição, com 13 gols. O
confronto entre líder e vice-líder será amanhã, sábado
(6), às 15h.
Se por um lado o ataque do Fantasma tem feito

poucos gols, a defesa segue
como o ponto forte da equipe. Foram apenas 4 gols
tomados até o início desta
rodada, o que menos tomou
gol dentro do próprio grupo. Com duas vitórias, dois
empates e uma derrota, o
Primavera tem a seu favor o
retrospecto como visitante.
Até aqui o clube conquistou
os seis pontos em disputa,
atingindo 100% de aproveitamento, contra Lemense
(2x1) e Rio Claro (1x0).
No primeiro embate entre
as duas equipes, ainda na
primeira rodada da competição, o Desportivo Brasil foi
superior em todo o primeiro

tempo de jogo e conseguiu
colocar o seu estilo. Do lado
do Primavera, o segundo gol
tomado muito cedo acabou
com qualquer chance de se
testar o esquema tático para
a partida.
No segundo tempo viu-se
um time mais arrumado,
brigador, que ficou mais
com a posse de bola (efeito
também do recuo do Desportivo Brasil). O Fantasma
teve conseguiu criar boas
chances na partida e chegou
a diminuir o placar, mas
logo em seguida tomou o
3º gol, jogando um balde de
água fria nos jogadores e na
própria torcida.
Equilíbrio
Se no último confronto, o
Desportivo Brasil saiu com
a vitória, no contexto geral o

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO DESPORTIVO BRASIL

Jogador do Desportivo Brasil tenta cabecear a bola
em uma disputa de ataque com o Primavera

equilíbrio acabou se sobressaindo. De acordo com o site
Footystats, foram registradas 4 partidas envolvendo as
duas equipes até aqui, com
duas vitórias para cada lado.

Os três primeiros confrontos
ocorreram entre os anos de
2019 e 2021 pela disputa da
Série A-3, enquanto o mais
recente aconteceu durante a
Copa Paulista.

Memórias do E.C. Primavera

Vamos recordar o time do EC Primavera de 1978, na disputa da 1° Divisão (3° nível estadual). Fez uma campanha apenas regular, não conseguindo o acesso. Foram 34 jogos, com
14 vitórias, 8 empates e 12 derrotas.
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Atleta conquista medalha de bronze em
competição de taekwondo na Costa Rica
Gabriela Baldini conta que o campeonato foi o mais importante de que já participou em toda a carreira
RAYANE

DIVULGAÇÃO

LINS*

Indaiatuba consegue oito
medalhas pelo Karatê

rayanelins@maisexpressao.com.br

G

abriela Baldini, de
18 anos, ocupou o
terceiro lugar, conquistando para Indaiatuba
a medalha de bronze no
Campeonato Pan Am Series II 2022 de Taekwondo,
disputado em San José, na
Costa Rica, entre os dias 1º
e 3 de julho.
A atleta conta que esse
campeonato foi o mais importante que ela já participou
em toda a sua carreira e que,
sem o apoio dos patrocinadores e do seu treinador, não
teria conseguido conquistar
o título. “O Pan Series foi o
campeonato mais importante
que já participei na minha
carreira. A preparação para
ele foi rigorosa e estrategicamente pensada, tive o
acompanhamento do meu
técnico André Davanço em
todos os treinos físicos,
técnicos e táticos. Também
tive acompanhamento nutricional e obtive o apoio do
Royale Spa de Indaiatuba

Gabriela Baldini e o treinador André Davanço, que fez sua preparação

com drenagens linfáticas
para recuperação muscular”.
Gabriela pratica taekwondo desde os 12 anos, com
treinamentos árduos e intensos de 2 a 3 vezes por
semana e conta que a sua
maior dificuldade dentro
do esporte é manter tudo
alinhado, como o psicólogo,
o físico, a técnica, a dieta, o
peso, a dor e o cansaço. Mas
tudo isso é recompensado ao
entrar em quadra com meu

técnico André e subir no
pódio representando a nação
brasileira. “O sentimento de
conquistar uma medalha foi
de dever cumprido e felicidade após tantos sacrifícios.
Conseguimos atingir nosso
objetivo, o qual era trazer
uma medalha no peito para
casa”, relata a atleta.
*Rayane Lins integra
o Programa de Estágio do
Grupo Mais Expressão.

A equipe da Prefeitura
de Indaiatuba participou
da terceira etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Karatê, realizado
entre os dias 13 a 16 de
julho em Uberlândia, Minas Gerais, e, no total, os
atletas conquistaram oito
medalhas, sendo quatro de
ouro e quatro de bronze,
garantindo a quarta colocação geral.
A competição contou
com mais de 1.400 atletas

de 15 Estados do Brasil
e foi a terceira de cinco
etapas do Brasileiro de Interclubes. “Conquistamos
oito medalhas e quatro
classificações para a etapa
final.
Isto é resultado de um
trabalho de longo prazo,
com apoio da Secretaria
Municipal de Esportes”,
destaca o técnico Levi Felix Pereira, que comanda
ainda a Seleção Paulista
de Karatê.
DIVULGAÇÃO

A equipe de karatê da Prefeitura de Indaiatuba,
que participou do Brasileiro Interclubes
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‘Os Saltimbancos’ é
atração hoje no Ciaei

CINEMA

Peça mostra a reação de um jumento, uma gata, um cachorro e uma galinha à exploração dos seus patrões
RAYANE

DIVULGAÇÃO

LINS*

rayanelins@maisexpressao.com.br

A

companhia de teatro
Emcantar apresenta
hoje, sexta-feira (5),
às 20h, no Centro Integrado de Apoio à Educação
de Indaiatuba (Ciaei), um
espetáculo repleto de emoção, diversão e com muita
música animada, “Os Saltimbancos”.
O espetáculo começou
a ser apresentado em Araguari, no Triângulo Mineiro.
Depois passou pelas cidades
de Ribeirão Preto, Franca,
Araras, São Carlos e Campinas. Agora encerra a turnê
paulista em Indaiatuba.
Trata-se de uma adaptação da história de quatro
animais: um jumento, uma
gata, um cachorro e uma
galinha, que se reúnem contra a exploração de seus
patrões. O quarteto tem pela
frente alguns dos grandes
desafios da humanidade:
superar as suas diferenças,
trabalhar em equipe e, assim, alcançar a tão sonhada
liberdade. Mas será que a
união da bicharada conseguirá mudar o rumo de suas
vidas?

Peça “Os Saltimbancos”, adaptação feita por
Chico Buarque e dirigida por Rafael Michalichem

A fábula musical foi
traduzida e adaptada para
o português por Chico Buarque da peça teatral dos
italianos Sergio Bardotti e
Luis Enríquez Bacalov, que,
por sua vez, haviam feito
uma adaptação do conto “Os
Músicos de Bremen”, dos

irmãos Grimm.
No Brasil, ela ficou também muito popular a partir
de um filme e um musical
realizados pelo grupo humorístico “Os Trapalhões”. A
versão do grupo Emcantar,
dirigida por Rafael Michalichem, apresenta a releitura.

SERVIÇO

Data: 05 de agosto
(sexta-feira)
Local: Teatro Ciaei - Centro Integrado de Apoio à
Educação de Indaiatuba
Endereço: Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé,
3.665 - Jardim Regina
Horário: 20h
Ingresso: Retirada no
teatro 2 horas antes
do espetáculo.

Confira a programação
completa

Depois de dois anos o ‘Miss Indaiatuba’
volta com novidades a partir de setembro
Tradição desde 1976, o
concurso Miss Indaiatuba
2022, acontece em novo
formato e terá sua nova representante em setembro durante um evento exclusivo.
As novidades da edição
2022 foram anunciadas durante o evento de lançamento que aconteceu no último
dia 28, na Loggar Home, localizada no Polo Shopping.
Depois de um reinado de
quase dois anos Andressa

Conegundes irá coroar sua
sucessora no dia 7 de setembro, durante um evento exclusivo para convidados no
Salão de Eventos Santos Dumont, localizado no Royal
Palm Tower Indaiatuba, que
contará com jantar oferecido
pelo Simetria Restaurante e
um show especial.
Para celebrar a o novo
formato concurso, a organização elegeu o ator Renato
Rozendanz para ser o apre-

sentador da edição 2022 do
Miss Indaiatuba.
Renato iniciou sua vida
na arte em 2007, desde então
participou de diversas campanhas publicitárias para
grandes marcas nacionais e
internacionais.
Fechando a noite de 7 de
setembro, Sonia di Morais
apresenta grandes sucessos
da música popular brasileira,
abrilhantando a coroação da
nova Miss Indaiatuba.

DESTAQUES DE JULHO

Jesuíno Soares
Porteiro diurno

Reinaldo Gomes
Porteiro Noturno

Umberto Carlos
Aux. de Serviços Gerais

TREM-BALA
Lançamento - Ação / Comédia - Classificação 16 anos - 126 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 16h00 [TC] / 21h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (4) a Quarta (10): 20h30 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 18h45 [TC]
Polo Shopping
Quinta (4) a Quarta (10): 17h15 * / 21h30
*quinta, sexta, segunda, terça e quarta, a sessão das 17h15 será exibida na sala VIP
............................................................................................................................................................
O PALESTRANTE
Lançamento - Comédia - Classificação 14 anos - 104 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (4) a Quarta (10): 16h40 / 18h30 / 21h00
............................................................................................................................................................
CRIMES OF THE FUTURE
Reprise da Sessão Cult* - Drama / Ficção / Terror - Classificação 18 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (6): 13h50 [TC] - *Para Sessão Cult, ingresso único R$ 12,00 para todos!
............................................................................................................................................................
O TRUQUE DA GALINHA
Cineclube Indaiatuba* - Drama - Classificação 16 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Terça (9): 19h40 - *Para Cineclube Indaiatuba, ingresso único R$ 12,00 para todos!
............................................................................................................................................................
DC LIGA DOS SUPERPETS
2ª semana – Animação / Aventura / Comédia - Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 15h20 [TC] / 18h15
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta (10): 16h05
Sábado (6) e Domingo (7): 13h50 / 16h05
.............................................................................................................................................................
O TELEFONE PRETO
3ª semana - Suspense - Classificação 16 anos - 103 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta (10): 21h50
Sábado (6) e Domingo (7): 18h00 [VIP] / 21h50
..............................................................................................................................................................
ELVIS
4ª semana - Drama Biográfico - Classificação 14 anos - 159 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Segunda (8) e na Quarta (10): 20h00
*excepcionalmente na terça, dia 9, não haverá exibição desta versão no Jaraguá
Polo Shopping
Sábado (6) e Domingo (7): 14h45 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 15h00
Polo Shopping
Quinta (4) a Quarta (10): 20h00
............................................................................................................................................................
THOR: AMOR E TROVÃO
5ª semana - Aventura / Ficção - Classificação 12 anos - 119 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 21h00
Polo Shopping
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8) e Terça (9): 15h05 / 18h50
Sábado (6) e Domingo (7): 14h20 / 18h50
Quarta (10): 14h00 (CineMaterna)* / 15h05 / 18h50
*Na CineMaterna, estacionamento gratuito para participantes da sessão
............................................................................................................................................................
MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU
6ª semana - Animação / Comédia - Classificação livre - 87 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4), Sexta (5), Segunda (8), Terça (9) e Quarta (10): 17h10
Sábado (6) e Domingo (7): 14h30 / 17h10
Polo Shopping
Quinta (4) a Quarta (10): 15h30 / 19h20
................................................................................................................................................................
TOP GUN: MAVERICK
11ª semana - Aventura / Ação - Classificação 12 anos - 131 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 20h35 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (4) a Quarta (10): 17h50 [TC]
...........................................................................................................................................................

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

A24
HORÓSCOPO

Signo de Áries
Sua impulsividade continua em fase aguda, intensa, com muitas possibilidades
de queimar e romper com tudo.
Se o nativo estiver usando sua
inteligência consegue dar estabilidade à sua força de trabalho.
Mas se estiver polarizado em sua
visão de vida, terá muitas dificuldades tanto financeiras quanto
com seus valores de vida. Risco
de romper com amizades.

Signo de Touro
O que te motiva à ação?
Por que tem esse ou
aquele trabalho? Como as ideologias afetam suas atitudes? Essas
perguntas deveriam ser feitas,
pois o momento mostra que imprevistos inesperados ocorrem
em função daquilo que motiva
seus objetivos de vida. É uma
fase em que atitudes ocultas tem
que vir à tona, esclarecidas e, se
for o caso, modificadas. Seja organizado.
Signo de Gêmeos
Sabe aquela pausa para
um cafezinho, antes de
iniciar um movimento longo e
intenso? Pois bem, aproveite
agora para arrumar sua mente,
emoções e sua casa, pois muito
em breve, não terá tempo para
essas pausas e vai precisar de ter
as coisas organizadas dentro de
si, tanto emocionalmente quanto
mentalmente.
Signo de Câncer
Algumas emoções tendem a provocar dificuldades nas comunicações. Vida
profissional pode sofrer reformas
ou mudanças súbitas. Tensões
ocorrem em sua vida emocional.
Desejos de se envolver em aventuras podem impactar o atual relacionamento. A busca pela força
da estabilidade material é maior
nessa fase. Amizades podem não
estar alinhadas com seus objetivos.
Signo de Leão
Mudanças em sua vida
profissional
podem
ocorrer, de forma inesperada.
Isso pode levar a mudanças no
entendimento tido até este momento, da maneira de enfrentar
alguns fatos. A visão que tem de
si afetará diretamente mudanças
em seu trabalho. Precisará ser
diplomática na comunicação com
os outros.
Signo de Virgem
Sentimento de solidão,
isolamento ou de inadequação pode atingir o
nativo. Pode parecer que tudo está
fora do lugar, mas com um pouco
de avaliação perceberá que tudo
está no seu lugar. Mudanças em
sua vida financeira pode ocorrer
por estas semanas. Sua mente está
em expansão e isso pode provocar
alterações em seu trabalho.

Signo de Libra
Alguns nativos podem
sentir que estão perdendo algumas amizades, outros que
seus projetos foram altos demais
para sua condição e devem mudar
esses planos. É hora de redirecionar seus sonhos e novos esquemas para o futuro precisam ser
considerados. Cônjuge ou sócio
passa por situações de tensão.
Signo de Escorpião
Pode ocorrer tensão envolvendo sua vida profissional e seu casamento. Há risco de rompimentos de contratos
ou de discussões nos encontros
sociais. Será exigida capacidade
diplomática, paciência e persistência para resolver problemas de
documentação envolvendo família, casa ou trabalho.
Signo de Sagitário
Momento maravilhoso
para conhecer pessoas,
novas crenças e visitar
lugares agradáveis. Bom momento para viagens. Permita-se conhecer filosofias e formas de ver a
vida diferentes. Ao mesmo tempo
que vivencia descobertas precisará romper com padrões antigos e
organizar essas novas percepções
e pessoas em sua vida. Projetos
de vida em expansão.
Signo de Capricórnio
Período interessante de
reconhecer fatos do passado que afetam sua maneira de
agir e de tomar atitudes. Existe
uma forte necessidade de planejar
o futuro, já que vivenciará momentos de ruptura, dentro de si,
relacionada com traumas familiares. Essas travas impedem sua
alegria e de ser leve. Não é um
bom momento para jogos. Riscos
de discussões com filhos.
Signo de Aquário
Marte estando unido ao
seu planeta Urano deixa
o nativo naturalmente agitado e
com muita energia mental. Se não
tiver um plano de liberação dessa
energia mental (passatempo, artes ou atividade física) pode vir a
ser um período estressante. Muita
facilidade para contatar pessoas.
Se souber usar essa força interior
desenvolverá fortemente sua força de vontade.
Signo de Peixes
O ambiente de trabalho
e sua rotina diária são
focos de atenção nesse momento.
Pode começar novos projetos, mas
ainda estarão na fase de organização pois esses planos precisarão
de muita disciplina. Preocupações
financeiras podem ter soluções
mais ao fim da semana. Cuidado
com atitudes de extremismos, pois
sua mente estará com a ideia de
“tudo ou nada”.

De 05 a 11 de Agosto de 2022

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

Faici vai começar hoje
com Maiara & Maraisa

Irmãs dividem palco com dupla de música eletrônica

REPRODUÇÃO

LUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

A

tradicional Festa do
Peão de Indaiatuba, a Faici, começa
hoje. Após dois anos de
espera, em razão da pandemia do coronavírus, os
moradores já se preparam
para curtir um dos rodeios
mais tradicionais do Estado.
O Rodeio de Indaiatuba
começa nesta sexta-feira (5)
e vai até o próximo dia 13,
trazendo 15 atrações.
A abertura da 33ª edição
da festa hoje será às 20h
e contará com as irmãs
Maiara & Maraisa e o som
eletrônico da dupla JetLag
Music. Amanhã, sábado, é
a vez de Henrique & Juliano, Guilherme & Benuto e
Double Shot comandarem

Atrações do primeiro dia: Maiara & Maraisa e dupla JetLag
a galera. Para encerrar o muito aguardado. “Todos
primeiro final de semana, estão com saudades da Faici
no domingo, João Gomes, e nós também. Então, reuniVitor Fernandes e Tarcísio mos uma seleção fantástica
do Acordeon trazem o ritmo para essa edição que promenordestino do “pizero”.
te ser especial”, comentou
De acordo com a organi- José Marques Barbosa,
zação, o evento está sendo presidente da Faici.

Museu Municipal recebe
amanhã exposição ‘Raízes’
O Museu de Indaiatuba
“Antônio Reginaldo Geiss”,
instalado no Casarão Pau
Preto, recebe, entre este
sábado (6) e o dia 24 deste
mês, a exposição “Raízes”,
com curadoria de Márcia
Ribeiro. Organizado pelo
projeto “Semeando Arte”,
a exposição conta com 17
obras de arte em tela, dos
mais variados estilos. A
entrada é franca.
O projeto “Semeando
Arte” reúne um grupo de
artistas de Indaiatuba e região, que, por meio das telas
e tintas, retrata sentimentos
e mensagens com um propósito. São obras de diversos
estilos como pintura em
acrílico, aquarela, grafitti,
lettering, espatulado, entre
outros.
Em “Raízes”, o coletivo
reflete nas telas muitas cores

e formas de tudo aquilo que
os artistas vivenciaram na
jornada das artes e na vida.
Assim, propõe ao público
uma reflexão: onde estão
fincadas as suas raízes?
O indaiatubano Adriano
Zechini participa com a escultura Construindo Raízes,
feita de material reciclado
e resina.
SERVIÇO
Exposição “Raízes”
Data: 6 a 24 de julho
Horário: de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos
domingos, das 9h às 12h.
Local: Museu Municipal “Antônio Reginaldo
Geiss”, no Casarão Pau
Preto
Endereço: Rua Pedro
Gonçalves, 477, Centro
Informações: (19) 38758383

MÚSICA - A Camerata Filarmônica de Indaiatuba está com vagas
abertas para o curso de
“Encontros Musicais”,
que acontecerá em dois
polos de atendimento:
Cras Campo Bonito e
Centro Cultural Hermenegildo Pinto (Piano). O
curso conta com a formação de canto-coral e experiências diversificadas
com musicalização.
BOLOS - Apreciadores da confeitaria poderão aprender técnicas
da área na 3ª edição do
Chefs pela Apae, festival
gastronômico que acontece entre os dias 18 e
21, no Espaço Viber. O
evento, em prol da Apae
Indaiatuba, contará com
aulas-show gratuitas dos
chefs Talita Gomes, participante no Bake Off
Brasil, e Abílio Pires.
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Adelaide Decorações

A26

SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022

Colégio Meta

Precisando de cortinas, persianas, papel de parede,
colchas sob medida, almofadas, tapetes e carpetes,
lembre-se sempre da Adelaide Decorações. Ligue já
e agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 997632829. Você vai adorar!

Alunas do Fundamental II recebendo a medalha de ouro
no torneio de futebol.

Fernando da Top Lub, recebendo um Bolo da
Madre, carinho desse semanário.

Nossa querida cliente Fabiana Hempke,da By Faby Modas,
aniversariou na última segunda feira e recebeu um Bolo
da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.Desejamos
felicidades e que Deus a abençoe eternamente.

Alunos da 2ª Série EM com a coelha da pascoa da Unidade II.

Professora Cassia curtindo o carnaval do colégio com os
alunos do 1º Ano Arthur, Daniel, João Lucas e Bernardo.

Juliana da Andalasia, recebendo um Bolo da Madre,
mimo do Jornal Mais Expressão.

Clínica Bicho Amigo

No último dia 30 de julho, aconteceu o campeonato
Horsepower Show 2022 de fisiculturismo em
Balneários de Camboriú/SC e contou com a
participação de atleta de vários estados do Brasil.
Na nossa região representando o CT Wagner
Todaro, várias atletas de ponta participaram da
competição e tivemos a estreia na categoria
Wellness de fisiculturismo da atleta Maria Solange
(empresária dona da Duas Cerejas). Já na sua
estreia ela conquistou duas medalhas na 4ª posição
nas categorias 35+ e 40+. Parabéns!

Kiara com os tutores Isabella e Paulo em consulta
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro,
1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Quem completou 8 anos no último dia 01/08 foi a
linda Marina Motta De Genaro. Parabéns, muitas
felicidades e que Deus a abençoe grandemente.

SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022

Emanuelle Pacor completa 06 anos. Seus pais Adilson,
Marcia e sua Irma Maria Eduarda e nós do Mais
Expressão, desejamos muitas felicidades, que o papai
do céu à abençoe Manu!

Emerson Bastos, Professor de História e Orientador
Educacional do Colégio Rodin, recebendo um carinho do
Mais Expressão, um delicioso bolo da Doce Sabor Bolos
& Cia!

Na última quinta feira dia 28 aconteceu o lançamento
das novidades do concurso Miss Indaiatuba 2022,
terão muitas novidades, o evento que acontecerá
em setembro, no Salão de Eventos Santos Dumont,
localizado no Royal Palm Tower Indaiatuba. Na foto,
Fernando Estevam e Fernando Loggar organizadores
do Miss Indaiatuba, com Andressa Conegundes
(Miss) e Gisele Oliveira (Miss Simpatia)!!

O Gretta Restaurante inaugurou no último dia
03, com a presença de amigos e a imprensa, os
proprietários Cris e Valderi receberam a todos com
muito carinho e um delicioso coquetel. Desejamos
muito sucesso !

Quem recebeu um carinho do Mais Expressão esta
semana, foi a Domafer Aço Armado, um delicioso
bolo da Doce Sabor Bolos & Cia. Na foto o Sr. Lopes
cliente da Domafer, com os sócios Douglas Sapupo
Jr e Mauro Guarnieri Neto!

Tem cliente novo chegando a Insignes Agricultura com
Excelência, e para desejar boas vindas levamos um
bolo da Doce Sabor Bolos & Cia. Sejam muito bem
vindos, Bruno Piantola Gerente Comercial, Natália
Moreira Gerente Financeiro, Drausio Toledo Diretor
Administrativo e Rodrigo Bento Agrônomo e Proprietário!!!
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Esta semana nosso diretor Alan Santi, recebeu a
visita da nossa parceira e amiga, Lucimara Andriani
do Yázigi Indaiatuba e a Cristina Mabelini, e é claro
que não poderiamos deixar de registrar este dia.
Obrigada pela visita!

De volta ao Piso 2 , Espaço Orion! No último sábado
dia 30 o Indaiatuba Clube reabriu o Espaço Orion,
com a comemoração dos aniversariantes do mês,
com shows de Beto Tempesta e Banda e a banda
Classic N’Rock foi um sucesso!! Na foto Anthero Luiz
Santiago Carone Vice-Presidente do IC, Paulo Finatti
Presidente do IC e o amigo Marcelo Zoppi! Parabéns
pelo evento!!

Amanda Eduarda e Carolina da equipe da
Sollare Indaiatuba, esperam vocês
sempre com muitas novidades para a sua casa, a
Sollare fica no Polo Shopping!!
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Negócios & Classificados
|

Nº 1009 |

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

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

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

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

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

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

VENDAS
TE06670- JARDIM ESPLANADA II - AT.
300m² - TERRENO RESISDENCIAL 12x25.
R$ 350.000,00. CORRETOR JOÃO VICENTE – CRECI: 99221 – TEL (19) 97409-2113.
AP05580 - AU 59 m² - VILLAGIO DE
AZALÉIA - 03 dormitórios, WC social, sala,
cozinha, lavanderia, 01 vaga. Condomínio
com portaria 24 horas, churrasqueira e salão de festas. R$ 280.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 136124 – TEL: (19)
99712-0636.
CA10321 - JARDIM CAROLINE EM CARDEAL - Oportunidade, casa térrea com 3
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, WC
social, lavanderia externa, churrasqueira
e garagem. R$ 290.000,00. CORRETORA

SONIA – CRECI: 244869 – TEL: (19) 989899575.
CA10289 - AT.75m² AC.70m² - JARDIM PAULISTA - 02 dormitórios, sala, (pé direito 04mts)
cozinha conceito aberto, wc, lavanderia, garagem, portão eletrônico. R$ 320.000,00. CORRETOR VANDERSON – CRECI: 220489 –
TEL: (19) 97113-4484.
CA10228 - AT 175m² AC 165m² - LINDO SOBRADO EM CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL
VISTA VERDE - 3 dormitórios com varanda ,
sendo 01 suíte com closet, sala estar e jantar,
lavabo, cozinha com cooktop, forno elétrico e
coifa, área de serviço, varanda gourmet com
churrasqueira, ventilador de teto, banheiro
externo, 03 vagas de garagem, sendo 01 co-

berta, spa. Todos os quartos com ar condicionado, todos os cômodos com móveis
planejados. Área de lazer do condomínio:
quiosque com churrasqueira; quadra poliesportiva; playground, salão de festas e
área Verde. R$ 850.000,00. CORRETOR
EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11)
98512-9291.
CA10316 - AT 125 m² AC 110 m² - CASA
NOVA PARA VENDA JARDIM PAU PRETO
- EXCELENTE ACABAMENTO - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02
ambientes, cozinha, lavanderia, garagem
para 02 autos. R$ 595.000,00.***FINALIZADA EM OUTUBRO /22***, CORRETORA
FABIANA – CRECI: 240649 – TEL: (19)
97416-3783.

B2 | IMÓVEIS |

VENDAS
CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem.
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.
CA216 – CIDADE NOVA – R$958 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 3 banheiros sendo 1 externo, sala,
cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem coberta para 2 carros e edícula. Possui piscina cercada com
balaústre e portão eletrônico.
CA218 – JD. COLONIAL – R$360 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha americana com sala integrada,
lavanderia coberta, área de luz e garagem para 1 carro.
CA219 – JD. VENEZA – R$330 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia
e garagem.
CA108 – CIDADE NOVA – R$550 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, garagem e quintal.
CA222 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CA223 – JD. VENEZA – R$350 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
CA224 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
churrasqueira e garagem.
CA227 – JD. COLONIAL – R$380 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala cozinha, banheiro, lavanderia,
churrasqueira e garagem.
CA229 – VILA AVAÍ – R$420 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavabo, banheiro social,
piscina e garagem para 2 carros
CASAS COM 3/4 DORMITORIOS
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 480 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, cozinha
planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário
embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros.
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e varanda, 2
banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, copa, cozinha
planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, dispensa e garagem com jardim.
Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$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.
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.
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 banheiros,
cozinha, copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem para 2 carros. Possui
sobrado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, banheiro,
garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico.
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar,
sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro.
CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de TV e sala de
jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui churrasqueira, ar condicionado,
jardim de inverno e portão eletrônico.
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, garagem para 2
carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira,
garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha, churrasqueira,
garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha, lavanderia,
garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes, cozinha,
lavanderia, garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CA345 – JD. NOVA VENEZA - R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários planejados, cozinha
planejada integrada com sala de estar, banheiro, lavanderia, escritório, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA347 – JD. ESPLANADA – R$1.890.000,00 - 3 suítes sendo 1 máster com closet, sala de estar 2 ambientes
com pé direito alto, escritório, lavabo, cozinha, área gourmet com pia e churrasqueira, depósito, área de serviço,
banheiro externo, piscina com cascata e garagem para 4 carros.
CA349 – JD. NOVA VENEZA - R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem para 2 carros.
CA350 – JD. NOVA VENEZA – R$480 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia

e garagem para 2 carros.
CA351 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e
garagem para 2 carros.
CA352 – JD. NOVA VENEZA – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
garagem para 2 carros.
CA354 - JD. MORYAMA – R$650 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 ambientes com pé direito alto, integrada à cozinha, área gourmet, banheiro social, área de serviço e garagem coberta. Possui infraestrutura para
ar-condicionado e aquecimento solar.
CA353 – JD. REGINA – R$798 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com hidromassagem, banheiro social, sala de
estar dois ambientes, cozinha, copa, edícula e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira, portão eletrônico
e aquecedor solar.
CA355 – JD. BOM PRINCIPIO – R$583 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha
com armários, banheiro social, lavanderia coberta e garagem coberta para 2 carros.
CA332 – VILA SUIÇA - R$1.180.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios sendo 3 suítes 1 com closet, sala de estar,
sala de jantar, cozinha planejada, dispensa, garagem para 4 carros. Possui piscina e churrasqueira.
CA333 – JARDIM DO VALE – R$480 MIL - 3 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha com armários, lavanderia,
garagem para 2 carros, churrasqueira e edícula.
CA334 – JARDIM VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 2
carros, churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Todos os cômodos com armários planejados.
CA338 – VILA FURLAN – R$371 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
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 garagem para 8 carros sendo 4
cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala 2
ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet
planejada com forno de pizza e churrasqueira.
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet,
sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros sendo 1 coberta
e churrasqueira.
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda, living superior
com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de jantar, cozinha americana com
ilha e armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros, dispensa, lavanderia, escritório, depósito, wc e
piscina, paisagismo, 6 vagas de garagem sendo 3 cobertas e entrada de serviço.
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala, lavabo, cozinha,
lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina churrasqueira e quintal.
CA335 – CONDOMINIO MONTREAL – R$1.165.000,00 - 3 suítes com sacada, sendo uma master com closet e
armários planejados no closet, cozinha com despensa, cooktop, forno, móveis planejados, sala de estar, sala de
jantar, quintal com grama, entrada de serviço com espaço para varal, lavanderia com móveis planejados, varanda
gourmet com pia e churrasqueira e armários planejados, lavabo, espaço para escritório e garagem para 2 carros.
CA361 – CONDOMINIO MILANO – R$1.150.000,00 - 3 suítes sendo com closet, sala de estar, sala de jantar,
cozinha americana com armários equipada com cooktop, forno elétrico, micro-ondas e coifa, lavabo. Área de serviço
coberta com domus, 4 Vagas garagem sendo 2 cobertas e amplo espaço gourmet.
APARTAMENTOS
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
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.
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha
americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de cozinha
e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer completa e elevador.
AP555 – JD. MOACYR ARRUDA – EDIFÍCIO VARANDAS DO BOSQUE – R$266 MIL – 1 dormitório, sala,
cozinha, banheiro e 1 vaga de garagem.
AP559 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$550 MIL - 2 dormitórios com móveis planejados sendo 1 suíte, banheiro
social, sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda e 2 vagas de garagem.
AP501 – VILA ALMEIDA – R$890 MIL - 3 dormitórios com armários sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha
2 ambientes com armários, copa, lavanderia, varanda e vaga de garagem para 2 carros.

TERRENOS
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m²
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m²
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL - 575 m². Aceita permuta com carro até R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento.
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m²
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².
TE20 - JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m².
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor da
venda sob consulta.
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m².
TE24 – MIRIM – R$ 4.600.000,00 - 46.000 m².
TE25 – JD. NOVA VENEZA – R$212 MIL – 150 m².
TE26 – CONDIMINIO LONDON PARK – ITAICI – R$383 MIL – 300 m².
TE01 – CONDOMINIO HORIZONTOWN – R$532 MIL – 447 m².
TE02 – VILA FURLAN – R$600 MIL – 600 m².
TE16 – JARDIM REGINA – R$851 MIL – 582 m².
TE29 – JD. MONTE CARLO – R$255 MIL – Terreno comercial com 150 m².
TE17 – JD. MONTE CARLO – R$ 245 MIL – 150 m².
TE33 – VILA VERDE – R$255 MIL – 189,38 m².
TE35 – JD. ESPLANADA II – R$400 MIL – 300 m².
CHACARAS E SITIOS
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, galpão de
150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo
outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina e quintal com cocheira.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m²
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m².
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 8 banheiros,
piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão.
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço artesiano. Área
Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala de TV, sala
de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui piscina e churrasqueira
com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, cozinha
planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e garagem. Possui piscina,
churrasqueira e pomares.
CH722 – RECANTO CAMPESTRE VIRACOPOS – R$425 MIL - Chácara com 1 dormitório, cozinha e
banheiro. Possui pomar.
IMÓVEL COMERCIAL
IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte superior
7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. I
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 2 banheiros,
dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil ou apartamento. Obs: O imóvel
está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00.
LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
PQ. RESIDENCIAL INDAIÁ – R$1.300,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e garagem.
VILA ANCHIETA – ELIAS FAUSTO – R$500,00 – 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
APARTAMENTOS
JD. BARCELONA – R$1.600,00 – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, lavanderia e 2 vagas de garagem.
SALÃO
JD. MORADA DO SOL – R$2.000,00 – Área 80 m² e 2 wc.
JARDIM DO VALE – R$2.000,00 – Área 81,55 m² e wc.
CIDAE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc.
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc.
CENTRO – R$1.650,00 – Área 57 m², 1 wc, e porta de vidro e grade.
VILA TODOS OS SANTOS – R$900,00 – Área 60 m², mezanino e wc
SALAS
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e elevador.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
CENTRO – R$700,00 – Área 35 m² com sala de espera e 1 wc.
CENTRO- R$2.200,00- Área 56 m², 2 wc e cozinha.
TERRENOS
VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m²
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1 ref site 30241- Casa Parque das Nações- 2 dorm , sala, coz,
banheiro, área de serviço R$ 1.800,00 + IPTU

2 ref site 6502 - Casa Parque São Lourenço - 2 dorm , sala ,
coz , 1 suíte, 2 banheiros, garagem R$ 1.700 + IPTU

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

4 ref site 29639 - Apartamento Pau Preto - 2 dorm, sala, 2
banheiros, 1 suíte, coz, área de serviço e garagem R$ 2.700
+ Cond + IPTU

5 ref site 32622 - Apartamento Parque São Lourenço - 3 dorm,
coz, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$
1.700,00 + Cond + IPTU

6 ref site 5171 - Apartamento Jardim Tropical - 2 dorm, sala,
coz, 2 banheiros, suíte, área de serviço - R$1.900,00 + IPTU

7 Ref site 20186- Casa Parque das Nações - 2 dorm, banheiro, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 490.000,00

8 ref site 32650 - Casa Jardim Morada do Sol - 3 dorm , 2 banheiros, 1 suítes, sala, coz, área de serviço e garagem - R$
400.000,00

9 ref site 32656 - Terreno Parque Residencial Indaia - Lote
de 140 m² residencial - R$ 220.000,00

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

11 ref site 32653 - Apartamento Parque São Lourenço - 2 dorm, coz,
sala, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 265.000,00

12 ref site 32658 - Apartamento Cambui - Campinas/SP - 2 dorm,
coz, sala, banheiro, suíte área serviço e garagem - R$ 650.00,00

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES
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Classificados
Vende-se casa novano Jardim Nova Veneza, 3 dms., fino acabamento, aceita-se financiamento. Cleyton
Seguro Imóveis: (11)
97416-4744 (WhatsApp). R$ 700 mil.
Vende-se casa no
Jardim Morada do
sol: em Indaiatuba.
Casa com 2 dormitórios sendo uma suíte,
sala, cozinha, WC social, cômodos grande,
lavanderia coberta,
quartinho nos fundos,
terreno de 125 metros
quadrados e garagem
para dois carros e uma
vaga coberta e está
no valor de 270 mil
19-99762-7708
Vende-se casa no
Jardim Monte Carlo:
em Indaiatuba. Casa
com 2 dormitórios,
sala, cozinha no estilo
americano, WC social,
lavanderia coberta,
grande quintal, vagas para dois carros,
terreno de 150 metros quadrados e está
no valor de 380 mil.
(19)99762-7708.
Vende-se casa no
Jardim Colibris: em
Indaiatuba. Casa com
2 dormitórios, sala,
cozinha, WC social,
lavanderia coberta,
pequeno quintal, garagem para 2 carros
coberta com portão
eletrônico, documentação ok e está no valor de 350 mil. Contato
(19)99762-7708.
Vendo/Troco:Já
Locado por: R$4 mil
Prédio residencial próximo ao Haoc - Rua
dos Indaiás, 256. Com
4 imoveis independentes, Terreno 250m²,
contruído 230m².Ótimo local. Valor R$830
mil. Tratar (19)988175312 WhatsApp
Vendo casa no Costa e Silva: 3 quartos
sendo 1 suíte, sala,
cozinha, 2 banheiros,
lavanderia, garagem
coberta para 3 carros,
edícula no fundo com
3 cômodos e 1 banheiro, terreno de 250m²
área construída 201m²
Valor R$ 330 mil (negócio com uma grande
oportunidade) Contato
19 99714- 4113 19

-3875-4550
Vende-se, 02 casas
na Cidade de Bueno Brandão MG.
Casas construidas
no mesmo lote AT
197m2, de frente pra
Rua principal,centro
da cidade. Casa 1
:com AC 100m2 com
3 quartos,Casa 2:
com 97m2 AC,com
2 quartos. Valor: R$
550.000,00. Tratar
com Carlos/Sandra.
Fone:(019)971198369.(019)994875089.
Vendo casa: Condomínio Parque dos
Guarantãs. AT 135
m2. AC 127 m2. 3 Q
sendo 1 suíte, todos
com armários embutidos. Ar-condicionados. Cozinha planejada, área goumert coberta, garagem idem.
Prox. Col. Objetivo.
Valor R$ 640.000,00.
Maiores informações
(19) 99604-2052 c/
Gilson T.
OPORTUNIDADE:
Casa com 2 Dormitórios à venda por
R$ 310.000 -- (19) 9
8922-9687
OPORTUNIDADE:
Casa com 2 dormitórios à venda por
R$395.000,00 ou locação por R$2.300,00
--(19) 9 8922-9687
OPORTUNIDADE:
Casa com 3 dormitórios em Indaiatuba à venda por
R$300.000,00 -- (19)
9 8922-9687
OPORTUNIDADE:
casa com 2 dormitórios à venda por
R$295.000,00 -- (19)
9 8922-9687
Pq Nações-: edícula
com 03 cômodos e
wc nos fundos + salão
comercial na frente em
lote de 250² imperdível! R$370.000,00 f=
19.9.9762-7997 corra!
Vendo casa Jardim
Pau Preto: região
das clinicas terreno
12x25 preço moleza
989764356 zap claro
aceito parceria.
Casa linda a venda - Jardim Piemonte
quadra J - 04, 180
metros de construção,
3 quartos e escritório,
amplo espaço de lazer. R$1.230,00 contato (19) 97419-2559.
Vendo Kitnet em
Santos com garagem, Praia do Gon-

zaga. (13) 997123768

sendo 1 suíte, sala,
cozinha com moveis
planejado, lavanderia,
porcelanato,
condomínio com
piscina, quadra de
futebol, playground.
Alugo Casa condoLocalizadono bairro
mínio Park real: com
santa cantarina e vila
3 dorm. sendo 2 suítes
mascote, com ótima
todas com armários
localização comerplanejados e ar concial próximo ao metro.
dicionado, sala 2 amValor R$ 300.000,00
bientes cozinha e baaceito proposta, para
nheiros com armários
mais informações traplanejados, direto com
tar com Sergio (11)
o proprietário. Fone 19
94914-5586
99715-7511
Lindo ap no edificio
Alugo Casa condôVarandas do Bosmino Paraty: com 3
que: proximo à avenidorm. sendo 1 suíte
da Conceição, 1 dorm.
com armário planejacom ar codicionado e ar condicionado,
do,armários na cozichurrasqueira, aquecinha e banheiro, elevamento sola direto com
dor, vaga de garagem.
proprietário. Fone 19
R$ 260.000,00. Direto
99715-7511
com proprietário, fone
Alugo casa no Cos(19) 99715-7511
ta e Silva: 03 dormi.
Fino apartamento no
Sala, cozinha, banheiParque Ecologico:
ro, lavanderia, garaproximo ao chafariz,
gem para 3 carros.
em edificio de alto
E edícula nos funniver, com 112m², 3
dos com 3 cômodos
dorm. Sendo 2 suites,
e banheiro. Contato
lavabo, grande varan19 99714- 4113 19
da envidraçada, saca-3875-4550
da, armários planejaCasa Locação Jd
dos, ar condicionado,
Pau Preto: AT. 282,49
2 garagens cobertas.
AC 165,53, 3 dorm,
R$ 860.000,00 diresala de estar, sala
to com proprietário.
de jantar, escritório,
FONE:19 - 99715cozinha, despensa,
7511
lavanderia, área para
Vendo apartamento
churrasqueira coberno Rio de Janeiro:
ta e WC, 2 canis, 4
bairro de Laranjeivagas. Valor locação
ras, tranquilo e inR$ 3.500,00 + IPTU
devassável. Aceito
19 98346-2299
troca por imóvel em
Casa com 2 DormitóIndaiatuba. Valor de
rios = 1 suíte em Salto
R$650.000,00. Conpor R$1.500,00/mês
tato (019)996467104.
(19) 9 8922-9687
Apto 3 dorms: sendo
Casa com 2 quar2 suites e garagem.
tos = 1 suíte por
Apenas 5 min a pé do
R$2.300,00/mês (19)
Pq Ecológico e Sho9 8922-9687
pping Parque Mall. Dir.
Casa com 3 quartos
c/ prop. F. 99268-4672
dentro de condomínio
JD. Colibris: condopor R$3.500,00/mês
mínio vitória régia-02
(19) 9 8922-9687
dormitórios com vaga
Casa no Park real
de garagem todo recom 3 quartos = 1
formado - por apesuíte por R$4.000,00
nas: R$190.000,00
(19) 9 8922-9687
f -19.9.9762-7997
corra!
JD. Paulista: condomínio cocais - 02
dormitórios com vaga
Apartamento reserva de garagem por apeVista Verde:12.º se- nas: R$165.000,00 f gundo andar, 3 dorm. 19.9.9762-7997 corra!
(1 suíte), 2 vagas de Vendo apartemento:
garagem cobertas, Jardim Morumbi. Valor
aceito permuta. (13) R$ 155.000,00 - con99712-3768
tato (19) 9 9174-4469
Vende ou troco - Apartamento com
Apartamento em São 3 dorms: na Cidade
Paulo no 11º andar, Nova - R$ 800 MIL

- (19) 98254-7703 tuba 19.9.9762-7997
CRECI 74.092

Alugo 2 Apartamentos no Solar dos
Girassóis: com 2
dom. sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
sacada, área de lazer,
1 vaga de garagem,
portaria 24hrs playground, incluso cond.
+ IPTU +água.Contato
19 99714- 4113 19
-3875-4550
Apartamento Mobiliádo: com 3 quartos =
1 suíte por R$3.800,00
(19) 9 8922-9687
Kitnet no jardim paulista: R$950,00/mês
(19) 9 8922-9687
Apartamento: 2
Dórmitorios Jardim
Morada do Sol por
R$1.100,00/mês (19)
9 8922-9687
Apartamento com
2 dormitórios por
R$1.500,00/mês (19)
9 8922-9687
Apartamento com 2
dormitórios sendo 1
suite por R$1.800,00/
mês (19) 9 8922-9687

SALA LOCAÇÃO
DEFINITIVA Edifício
Ambassador: Aluguel
R$ 800,00 / Condomínio + IPTU + CPFL
R$540,00 CELINAIDE GARCIA - CRECI
214763-F
Salas comerciais locação: Ao lado do
Shopping Parque
Mall. Valores R$ 1.100
ou R$ 1.300 , incluso
IPTU, Internet, Seguro
fiança (fiador) . Tratar
(19) 9 7405-1651
Sala comercial no
centro de Indaiatuba
por R$1.000,00/mês
(19) 9 8922-9687

Vende-se área para
loteamento entre
Monte Mor e Capivari,
são 6 alqueires e está
no valor de 900 mil.
Contato (19) 997627708.
Vende-se sítio na
cidade de Tapiraí-sp:
com 18 mil metros
quadrados, a margem
da rodovia, com casa,
luz e água da Sabesp.
Troca se por propriedade em Indaiatuba.
Tratar com Jéssica15
998323935
Pilar do Sul-:1.000m²
encostado na pista
– com poço – apenas: R$65.000,00
aceita R$35.000,00
+ 15 x r$2.200,00
ou 20x R$1,650,00 f
-19.9.9762-7997 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 Indaia-

Condomínio Horizontown: Vendo terreno com 450m², aceita permuta contato
(13) 99712-3768
Vende-se terreno de
300 m2: localizado no
Condomínio London
Park. Excelente topografia, Sol da manhã,
Energia Subterrânea,
Salão de festas, Quadra de tênis, poliesportiva, Academia, Espaço pet. Valor R$355
mil. Contato (19) 9
9744-4077
Vendo terreno Jardim Casa Blanca:
152 metros 40 mim
de entrada e transfiro
a dívida liberação para
construção início de
2022 já possui escritura 40 mil de entrada
já liberado para construção 11947500789
Fernando
Vendo terreno condomínio residencial
London Park: Com
300m² ótima topografia. Doc ok c/ escritura,proprietário tel:
1998288-1728 ou 19
3875-2860
Vendo lote 450m²:
Vila suiça, plano, rua
tranquila e segura,
boa localização. R$
585.110.00 Á VISTA - DOCUMENTOS
EM ORDEM.
19
97412.0317 - CRECI
64690

Strada adventure
special: fabricação
argentina, foi fabricada somente 100
unidades completa.
Ar-condicionado, direção elétrica, motor
2.0 turbinado, aspirado, 4x4 automática
e mecânica, vidros e
retrovisores elétricos,
painel digital, som (tv,
gps, internet, caça radar, dvd e cd), teto
solar, vidro traseiro
manual, capota marítima, dois stepes e
caçamba carpetada.

Motor chevolet. Ano espaço Contato: 19
2018. Francisco (19) 996978484
98850-5463

Vende-se 4 rodas originais: do Fox novas
na caixa com calotas
originais.Tratar com
Milton no telefone 15
99646-7494
Vendo 4 câmeras:
sendo 3 externas e
uma interna, DVR e
tudo da marca Intelbras, com apenas 10
meses de uso e está
no valor de 1.500,00
19-99762-7708
Vendo calças jeans
importadas, a 50,00,
e camisetas masculina, agasalhos, todos
importados, contato:
9 88290717 ou 38754737
Vendo: Notebook,
branco, Celeron 1.5
GHZ, HD 500 GB,
memória 4GB. Valor 500,00, contato: 9 88290717 ou
38754737.
Vendo maniquim
plus size: branco com
base inclusa por R$
300,00. whatsapp (19)
99558-7182
Carlos Eduardo corretor: 62989 cresci
texto acho seu imóvel
comercial para locação ou compra e mais
venda terrenos casas
apartamentos é financiamento pela caixa
019 989764356 zap
Vendo uma impressora: R$ 150,00 19
99193-2917
Vende Gibis: Tex,
conan, batman, star
wars, homem aranha,
mais informaçoes pelo
whats 19 99191-2917
Jogo de sofá seminovo: com 2,5 retrátil
cor bege seminovo e
cadeira de balanço cor
café valor R$ 900,00
reais os dois, contato:
19 996978484
Vendo: Jogo de jantar de madeira antiga
com espelho grande
no armario, e mesa
com 6 cadeiras almofadada e tampa
de vidro, otimo preço
preciso desocupar o

Oportunidade para
Moça e Rapaz: acima
de 18 anos trabalho
em casa manual ou
home office, salario
R$ 1.800,00. Liberação de FGTS. Contato
(11) 98249-6899
Oportunidade: Empréstimo no cartão
ou boleto, aumento
seu score, liberação
de FGTS, limpo seu
nome do SPC e Serasa baixamos todas
as dividas (11) 982496899
Ofereço-me: Manicure+ pedicure 40,00 botox 50,00 ( domicílio)
fones: 19 993695615
/ 39350499 rec.
Ofereço-me: Para
fazer imposto de renda pessoa fisica valor R$80,00 contato:
1999124-2964
Ofereço-me: Para
trabalhar como motorista particular com o
seu carro, saiu a noite
bebeu, ou até mesmo
passear no shopping,
posso ser seu motorista, entre em contato
para mais informações: (19) 98204-1190
Ofereço-me: Como
auxiliar de enfermagem, cuidadora e
idosos, e baba contato (19) 98976-3352
Fatima
Contrata-se: Costureira com experiência
para trabalhar em ateliê contato Whats (19)
99818-7816
Ofereço-me como copeira ou acompanhante de idosos (sábado,
domingos e feriados)
Teresa F.: (19) 997382266
Ofereço-me para
trabalho como: Pedreiro, encanador, jardinagem, eletricista,
formado pelo Senai
– Odair -(19) 997766841
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel 11-99197-2576 Edimara
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Empregos
CÂNICO – Ensino
médio completo.
Experiência mínima de 01 ano na
função. Experiência com manuseio
de instrumentos de
medição e consumo de ferramentas
de fresamento.

AUXILIAR
ADM I N I S T R AT I V O
– Ensino médio
completo. Possuir
CNH B. Conhecimento em excel.
Será um diferencial ter experiência em licitações e
pregões.
AUXILIAR DE LIMPEZA - Experiência na função. Disponibilidade de
horário.

Conhecimento no
processo de montagem de válvulas
industriais, manuseio de ferramentas manuais de uso
geral.
MOTORISTA
ENTREGADOR – Experiência como motorista (comprovada
em carteira de trabalho). Residir em
Indaiatuba.

OPERADOR
DE
MÁQUINAS CNC–
Experiência
em
operar Torno CNC
e Centro de usinagem. Conhecimentos em Metrologia. Ensino médio.
Desejável possuir
M O N T A D O R / Curso de Leitura e
TESTADOR - Expe- Interpretação de
riência mínima de Desenho.
01 ano na função.
Possuir curso de P RO G R A M A D O R
leitura e interpre- DE CNC - Experientação de desenho. cia mínima de 1 ano
ESTÁGIO ENSINO
MÉDIO - Estar
cursando ensino
médio no período
noturno. Disponibilidade de horário (escala 6x1).

VENDEDOR(A) –
Ensino médio completo. Experiência
mínima de 01 ano
na função. Dispocomo programador nibilidade de horáde máquinas, saber rio.
corrigir medidas e
trocar ferramentas VENDEDOR(A) EXem máquinas CNC. TERNO – ExperiênExperiência mínima cia com vendas no
de 1 ano como lí- varejo. Ter conduder de linha. Curso ção própria (prefede Programação de rencialmente moto
máquinas CNC.
pois irá rodar pela
região
realizanSELECIONADORA do prospecção de
DE PESSOAL – Pos- clientes).
suir superior completo em Psicolo- VENDEDOR(A) EXgia.
Experiência TERNO – Ensino
com Recrutamento médio completo.
& Seleção. Será um Irá atuar visitando
diferencial ter ex- residências, comérperiência com em- cios e condomínios
presa prestadora para oferecer prode serviço.
dutos de internet,
TV e telefonia
TORNEIRO
MERua XV de Novembro, 1089
Centro - Indaiatuba.
Acesse nosso site e cadastre o seu
currículo: www.joblinerh.com.br
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. SEBASTIÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
com 77 anos, Separado (a), sendo filho de
BERNARDINO FRANCISCO DE SALES e
MIRTES PRADOS DE
SALES. Deixa os filhos:
EVANDRO, EVALDO
(Maiores),
MARCIO
e FABIA (Falecidos).
Falecido
(a)
em:
17/07/2022, e sepultado (a) no Cem. São
João Batista- Capivari/
SP aos 18/07/2022.

ERICO , ALEXANDRE
(MAIORES),
Falecido
em: 26/07/2022, e sepultado(a) no PARQUE
DOS INDAIAS aos
27/07/2022.

QUE DOS INDAIAS aos
29/07/2022.

TEN e ALDA ISABEL
SIEGRIST AMGARTEN.
deixa filho(s): HILARIO
9. JULIO NOBORU 59, MARCELO 53, FaUEDA com 51 anos , Era lecido em: 29/07/2022, e
Solteiro(a) sendo filho(a) sepultado(a) no CANDEde YOSHINARI UEDA LARIA aos 29/07/2022.
5. JOSE CARLOS CA- e TOSHIE UEDA. NÃO
NOBEL com 53 anos DEIXA FILHOS., Fale- 14. THEREZINHA DE
, Era Solteiro(a) sendo cido em: 28/07/2022, e OLIVEIRA PUPO com
filho(a) de JOSÉ RI- sepultado(a) no JAR- 87 anos , Era Viúvo(a)
BELTO CANOBEL e DIM MEMORIAL aos de ANTONIO DE ALERMIRA VACKER CA- 29/07/2022.
MEIDA PUPO FILHO
sendo filho(a) de PENOBEL. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em: 10. MELQUISEDEQUE DRO JOSE DE OLI27/07/2022, Velado(a) BARBOSA com 57 anos VEIRA e VIRGILINA
no CANDELARIA, e se- , Casado (a) com SAN- MARIA DE OLIVEIRA.
2. MARIA APARECIDA pultado(a) no CANDE- DRA REGINA DA SILVA deixa filho(s): VALTER
SEGANTINI MARITAN LARIA aos 27/07/2022.
BARBOSA sendo filho(a) 64, VANDERLEI 59, Facom 79 anos , Casade ANTÔNIO BARBOSA lecido em: 29/07/2022,
do (a) com ANTÔNIO 6. MARLENE DOS e SUZANA PEREIRA e sepultado(a) no PAREXPEDITO MARITAN SANTOS BOA VIAGEM DA SILVA BARBOSA. QUE DOS INDAIAS aos
sendo filho(a) de AL- com 84 anos , Era Vi- deixa filho(s): MELVINS 30/07/2022.
CINO SEGANTINI e úvo(a) de ANTONIO 32, MATHEUS 25., FaNAIR
FRACAROLI MARQUES BOA VIA- lecido em: 28/07/2022, 15. IGNES KALIL HASSEGANTINI. deixa fi- GEM sendo filho(a) de e sepultado(a) no JAR- SELBARTH com 80
lho(s): SUZANA 59, ALYRIO DOS SANTOS DIM MEMORIAL aos anos , Casado (a) com
GERMINAL HESSELSILVANA 57, Faleci- e GERALDINA VALERIO 29/07/2022.
do em: 26/07/2022, e DOS SANTOS. deixa
BARTH sendo filho(a) de
sepultado(a) no JAR- filho(s): CELSO, NEL- 11. JOANA PIRES DE NICOLAU KALIL e SADIM MEMORIAL aos SON, KATIA, VALTER CAMPOS com 81 anos RAH KULAIF KALIL. dei27/07/2022.
(Maiores), Falecido em: , Era Viúvo(a) de JOAO xa filho(s): FREDERICH
27/07/2022, Velado(a) PIRES BATISTA DE 51, GUSTAVO 48, Fa3. NELLY VIEIRA no JARDIM MEMORIAL, CAMPOS sendo filho(a) lecido em: 29/07/2022,
RODRIGUES DE AL- e sepultado(a) no PAR- de LAZÁRO PIRES e e sepultado(a) no PARMEIDA com 85 anos QUE DOS INDAIAS aos ROSA FONARO. deixa QUE DOS INDAIAS aos
filho(s): SUELI, MARLI, 30/07/2022.
, Era Viúvo(a) de 28/07/2022.
LAZARO (MAIORES),
DURVAL
MOLEDO
DE ALMEIDA sendo 7. CLAUDIA VALÉRIA Falecido em: 29/07/2022, 16. HILDA CELER
filho(a) de ARISTIDES MILANESI BARNABÉ e sepultado(a) no PAR- FRANCO com 53 anos
VIEIRA RODRIGUES com 54 anos , Casa- QUE DOS INDAIAS aos , Casado (a) com JOSÉ
e PETRA BALLIECO do (a) com RONALDO 29/07/2022.
CARLOS
FRANCO
RODRIGUES.
deixa JOSE BARNABÉ sensendo filho(a) de CECIfilho(s):
UBIRATAN, do filho(a) de CARLOS 12. VALDEREZ ALVES LIO CELER e IZABEL
UBIRAJARA,
UBI- MILANESI e GUERINA DE OLIVEIRA com 49 GODOY CELER. deixa
RACI,
UBIMARA, CECILIA GERALDI MI- anos , Era Divorcia- filho(s): JEFERSON 38,
UBIMAR, UBIRENE ( LANESI. deixa filho(s): do(a), sendo filho(a) ALEXANDRO 36, ALAN
MAIORES )., Falecido GIORGIA 33, GIOVA- de JOSÉ PEDRO DE 31, GABRIEL 18., Faem: 26/07/2022, e se- NI 20, Falecido em: OLIVEIRA e VANDETE lecido em: 29/07/2022,
pultado(a) no PARQUE 28/07/2022, e cremado ALVES DE OLIVEIRA. e sepultado(a) no CEDOS INDAIAS aos (a) no CREMAT.UNI- deixa filho(s): MÔNICA MIT. CAMPO SANTO
27/07/2022.
DAS-PIRACICABA-SP 32, ANTÔNIO 28, Fa- PORTO FELIZ / SP aos
aos 28/07/2022.
lecido em: 29/07/2022, 30/07/2022.
4. ADIMIR RODRIe sepultado(a) no JARGUES com 75 anos 8. ALICE SOPHIA AL- DIM MEMORIAL aos 17. JOÃO PRADO SIL, Casado (a) com VES
RODRIGUES 29/07/2022.
VA com 55 anos , Era
MARIA APARECIDA com 1 anos , sendo fiSolteiro(a) sendo filho(a)
STOCCO
RODRI- lho(a) de DOUGLAS 13. OPHELIA CAROLI- de JURANIR PRADO
GUES sendo filho(a) FELIPE RODRIGUES NA AMGARTEN WOLF SILVA e MARIA VIEIRA
de ESUARDO RO- e STEFANY ALVES com 84 anos , Casado DA SILVA. deixa filho(s):
Faleci- (a) com HILARIO MA- EDER 31,KAROLINE 27,
DRIGUES e CARMEN RODRIGUES,
SANCHES
RODRI- do em: 28/07/2022, e THEUS WOLF sendo fi- MARIA CECILIA 13, FaGUES. deixa filho(s): sepultado(a) no PAR- lho(a) de JOÃO AMGAR- lecido em: 29/07/2022,

e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
30/07/2022.
18. KEIZO KAWABATA
com 90 anos , Casado (a) com KATSUKO
KAWABATA sendo filho(a) de KANÁ KAWABATA e KANA KAWABATA. deixa filho(s):
ELIZABETE, EDSON,
TERESINHA, NELSINA,
KIMIE, HELIO, AKIO
(MAIORES),
Falecido em: 29/07/2022, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
30/07/2022.
19. JOÃO BATISTA
FERREIRA com 78 anos
, Era Divorciado (a), sendo filho(a) de JENEROSO FERREIRA COSTA
e FIDELCINA FERREIRA MENDES. deixa
filho(s): EUNICE, JOETH, ATENILDE, EDNIZ,
CLECIMA, ROMILSON,
EDSON. ( MAIORES)
HETE (FAL ), Falecido
em: 29/07/2022, e sepultado(a) no CEM. COMUNIDADE BARRA DO
RIO SALINAS MG aos
01/08/2022.
20. HILDA PEREIRA ALVES DE ALMEIDA com
84 anos , Era Viúvo(a) de
LAZARO DE ALMEIDA
sendo filho(a) de LUIZ
PEREIRA ALVES e HELENA JACOB PEREIRA.
deixa filho(s): MARIA
CRISTINA,LAZARO,JOAO. (MAIORES), Fa-

lecido em: 30/07/2022,
e sepultado(a) no DA
SAUDADE DE CAMPINAS-SP aos 01/08/2022.
21. RUBENS DE ALMEIDA VELASCO com
65 anos , Casado (a)
com MARIA ARLEZIANA LIMA VELASCO
sendo filho(a) de SEBASTIAO
FERREIRA
DE ALMEIDA e GASPARINA VELASCO DE
ALMEIDA. deixa filho(s):
DEBORA
32,DIOGO
29,DANIELLE 22., Falecido em: 31/07/2022,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
01/08/2022.
22. CIDALIA BARBOSA
DOS SANTOS com 81
anos , Casado (a) com
MOISES XAVIER DOS
SANTOS sendo filho(a)
de BRAZ BARBOSA DA
SILVA e VITORIA FERREIRA DA SILVA. deixa
filho(s): MANOEL,VALDECI,IVONE,ROSELI,SONIA,ELISABETE,MARILENE,
MARCOS.
(MAIORES),
Falecido
em: 31/07/2022, e sepultado(a) no JARDIM
MEMORIAL
aos
01/08/2022.
23. AUGUSTA BONATO GASTALDO com
93 anos , Era Viúvo(a)
de ANTONIO GASTALDO sendo filho(a) de
ANTONIO
BONATO
e BENEDICTA MARIA DA CONCEIÇAO.

deixa filho(s): MARIA
ELENA,CARMEN,ALICE (MAIORES), JOSE,
MARIA DAVINA (FALECIDOS), Falecido em:
31/07/2022, e sepultado(a) no MUNICIPAL
DE VINHEDO-SP aos
01/08/2022.
24. NEUSA MARIA ANDRIETTI com 65 anos ,
Era Viúvo(a) de MAURO ANDRIETTI sendo
filho(a) de IGNORADO
e ANA PIRES. deixa
filho(s): KELLY 43, Falecido em: 31/07/2022,
e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos
01/08/2022.
25. JOÃO MATTOS
BERNAL com 81 anos
, Casado (a) com JEANETE SURANI BERNAL
sendo filho(a) de GINES
BERNAL e MARIA MATTOS BERNAL. deixa
filho(s): SIMONE 57,
MONICA 55, JOÃO 42.,
Falecido em: 01/08/2022,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
01/08/2022.
26. JUVENAL DE OLIVEIRA com 96 anos ,
Era Viúvo(a) de MARIA
FERRETTI DE OLIVEIRA sendo filho(a) de
ANTONIO PAZ DE OLIVEIRA e VICENTINA
RIBEIRO. NÃO DEIXA
FILHOS, Falecido em:
01/08/2022, e sepultado(a) no CANDELARIA
aos 01/08/2022.

27. ERICK TADEU
BARBOSA DOS SANTOS com 45 anos ,
Casado (a) com FABIANA GOMES ZAMBELE SANTOS sendo
filho(a) de PEDRO PEREIRA DOS SANTOS
e JOSEFA BARBOSA
DOS SANTOS. deixa
filho(s): DAVID 12, ESTER 10, Falecido em:
01/08/2022, e cremado(a) no CREMAT.UNIDAS-PIRACICABA-SP
aos 01/08/2022.
28. ANTONIO BENTO DA SILVA com 55
anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de ANTONIO BENTO DA
SILVA e MARIA VALERIO DA SILVA. NÃO
DEIXA FILHOS, Falecido em: 01/08/2022,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
02/08/2022.
29. LUIZ ANVERSI
com 79 anos , Casado
(a) com LEONOR DAS
GRAÇAS ALVES ANVERSI sendo filho(a)
de VIVARDO ANVERSI e JULIA FERRAZ.
deixa filho(s): NIVALDO, ELIANE, EUCINEIA,
CLAUDIO,
SANDRO, ODIRLEI,
SERGIO, ANTONIO,
VANDERLEI. (TODOS
MAIORES),
Falecido em: 01/08/2022, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos
02/08/2022.
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