
A secretária de Saú-
de de Indaiatuba, Gra-
ziela Garcia, anunciou 
nesta terça-feira (3) 
que a cidade passará 
a oferecer, a partir de 
setembro deste  ano, 
tratamento de quimio-
terapia e cirurgias on-
cológicas na rede mu-
nicipal. O município 
terá condições de rea-
lizar inicialmente uma 
média mínima de 5.300 
sessões de quimiotera-
pia e de 650 cirurgias 
oncológicas por ano e 
atenderá a região, mas 
com prioridade para os 
pacientes locais. 

O hospital de refe-
rência será o Augusto 
de Oliveira Camargo, 
que já conta com ampla 
estrutura, tecnologia e 
integração com equipe 
multidisciplinar habili-
tada para atendimentos 
de média e alta comple-
xidade nessa área.

Depois de criar o auxílio emergencial, uma ajuda 
financeira por seis meses de R$ 130, nesta semana o 
prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), criou 
o aluguel social.

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA

JME

Indaiatuba obtém autorização para ter 
quimioterapia e cirurgias oncológicas 
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Troféu Frutos de Indaiá 
premia as melhores 
empresas de Indaiatuba

Atleta de Indaiatuba fica em 2º lugar 
no Campeonato de Powelifting

Depois do auxílio emergencial, 
Indaiatuba cria o aluguel social
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FRUTOS DE INDAIÁESPORTES

APROVADO

O atleta Cleverson Silva, de Indaiatuba, ficou em segundo 
lugar na categoria até 90 kg do Campeonato Brasileiro de 
Powerlifting de Supino e Levantamento Terra, disputado em 
São Vicente (SP), entre os dias 9 e 11 de julho.

Renan Zerbini da SZ Incorporadora & Construtora 
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Artigo

Previsão do Tempo

Os aparelhos auditivos, assim como os smartphones, estão sempre em constante melhoria, buscando trazer a 
cada dia recursos que possam se tornar mais indispensáveis em nosso dia a dia. E a tecnologia nos traz muito mais 
conforto, não é mesmo?  

Os aplicativos para celulares hoje, estão presentes para facilitar ainda mais nossas vidas. Temos aplicativos para 
quase tudo: comprar refeições, pedir um carro, ouvir música, e muito mais.

E o bluetooth, você sabe o que é? Com certeza todos que possuem um smartphone já ouviram falar dessa tec-
nologia que permite que dois ou mais dispositivos se conectem sem fio, e está presente em celulares, televisores e 
em outros equipamentos.

E você sabia que os aparelhos auditivos também dispõem de bluetooth e aplicativo para facilitar seu dia a dia, 
e sua conectividade com os outros aparelhos eletrônicos como smartphone e tv? Permitindo por exemplo, receber 
uma chamada de áudio do celular diretamente no aparelho auditivo.

E ainda, com o aplicativo dos aparelhos auditivos da Audio Service, você faz transmissão direta de áudio, con-
trole remoto, chamada telefônica direta, controle de volume e configurações de direcionalidade do seu aparelho 
auditivo.

São vários recursos a disposição dos usuários de aparelhos auditivos, visando o melhor da tecnologia sonora e 
ao mesmo tempo atender as necessidades auditivas, assim os aparelhos auditivos, vem se tornando, mais eficientes 
e práticos para um dia a dia de quem busca praticidade e dinamismo.

A AUDIOCAMP revenda exclusiva dos aparelhos auditivos da empresa alemã Audio Service possui os melho-
res aparelhos com a tecnologia G6, que consegue avaliar mais de 120 situações auditivas diferentes, fazendo com 
que seus usuários recebam o melhor da tecnologia HD em definição, conecte seus 
aparelhos auditivos a seus dispositivos eletrônicos como TV, celulares, tablets, e 
uma infinidade de possibilidades, para devolver ao usuário sua qualidade de vida 
em todos os ambientes, sejam eles silenciosos ou ruidosos. É a conectividade na 
sua mão!

Ficou curioso? Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma ex-
periência com o melhor da tecnologia auditiva disponível.

Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 2124 
ou pelo WhatsApp: (19)99436-3945. Visite nosso site: www.audiocamp.com.br

Editorial
O 'sair da zona de conforto' 

pode ser ruim
Todos nós temos sonhos e vontades na vida. É claro que para atingirmos o 

objetivo, precisamos traçar metas, e caminhar naquele sentido. Mas nem tudo 
depende exclusivamente de nós, do nosso desempenho, ousadia, ou coragem, 
sabia?

Frequentemente, escutamos a famosa frase: “você precisa sair da sua zona 
de conforto”.  Nem sempre. Se levarmos esse “mantra corporativo” a ferro e 
fogo, pode acontecer de aceitarmos todos os desafios, cada vez maiores, a qual-
quer custo, sem pensar nas consequências disso à saúde e vida como um todo. 

Imagine a seguinte situação: um jovem no começo de sua carreira traba-
lha dez horas por dia em um emprego com forte carga de estresse, depois viaja 
duas horas de carro, para assistir mais cinco horas de aula na universidade. 
Acabou a aula, pode descansar? Claro que não! Mais duas horas de viagem. E 
aos finais de semana, quando não tinha plantões no trabalho, precisava estudar 
mais.

Tudo em nome de conseguir mais um título acadêmico, ao mesmo tempo 
que precisava pagar as contas sem ajuda, e ainda “crescer na carreira”. Soman-
do as horas de trabalho, estudo e deslocamento, essa pessoa passava 20 horas 
por dia cumprindo demandas e dormia menos de quatro horas toda noite. De-
pois de alguns meses ficou bastante doente, e não teve condições de continuar. 

Sentiu-se culpado. Pensava: “eu sou fraco e incompetente, porque não 
consegui cumprir o que me propus”. Pense bem, é justo com esse ser humano? 
Ele abdicou de seu descanso, tempo com amigos e família, o relacionamento 
ia mal. Para que? Em nome de um cargo “mais importante”, ou em chegar em 
“uma empresa renomada”?

O sociólogo Carlos Jesus Fernandez, em entrevista ao jornal espanhol El 
País Brasil, explica que: “antes era exigido que o trabalhador desempenhasse 
uma função, oito horas ao dia. Na atualidade, exigem características pessoais”, 
e daí vem o mantra da “zona de conforto”, a proliferação das palestras moti-
vacionais com palavras mágicas, livros de autoajuda e “gestão das emoções”. 

Porém, o que algumas empresas oferecem como “inovação, ambiente 
amigável”, pode ser para muitas pessoas algo invasivo, semelhante a táticas de 
controle, como propõe o livro “Sorria ou Morra”, e “A indústria da felicidade”. 

 É saudável ter ambições profissionais e financeiras, mas cuidado 
para não perseguir isso a qualquer custo. Para aprender, é necessário conforto 
e segurança. Para produzir, é necessário descansar. 

 Descanso é uma necessidade e um direito de todo ser humano, e 
ninguém deveria sentir-se culpado por precisar de um tempo, ou por recusar 
determinado “desafio” em uma fase difícil.  

Aparelhos auditivos e a conectividade

Transferência de CNH pode ser 
feita no Poupatempo

Campinas em Estado de Atenção 
pela baixa umidade do ar

Seja por questões particulares ou profissionais, cada vez 
mais pessoas optam por migrar de cidade ou até mesmo de 
estado. Mas a mudança requer atenção dos motoristas, pois 
é necessário regularizar a CNH, transferindo o documento 
para o novo local de residência. Nos seis primeiros 
meses deste ano, os postos do Poupatempo já 
receberam mais de 14 mil solicitações de 
transferências de CNH, sendo 7,5 mil 
alterações entre municípios de São 
Paulo e 6,5 mil de outros estados.

O município de Campinas está em Estado de At-
enção pela Umidade Relativa do Ar (URA). Às 13h20 

desta quinta-feira (05) o índice atingiu 29,1%, conforme 
boletim emitido pelo Departamento de Defesa Civil do 

município, a partir de dado recebido da Estação Ciiagro/
IAC Campinas Região Norte, responsável 
pela medição. O Estado de Atenção é de-
cretado quando a umidade relativa do ar 
registra índice entre 20% e 30%. Nesse 

caso, a principal recomendação é 
consumir muita água e ter cuidado 

especial com crianças e idosos. 
SP vacina 80% da 
população adulta 
contra Covid-19

Governo de SP amplia 
Vale Gás para mais de 
2 milhões de pessoas

O Estado de São Paulo já 
vacinou 80,04% da população 
adulta com pelo menos uma dose na 
campanha de vacinação contra Cov-
id-19. É o que mostrou o Vacinômetro às 
17h26 desta terça-feira (3). A meta é concluir esta 
etapa até 16 de agosto. Entre este grupo, 23,12% já tem 
esquema vacinal completo, composto por duas doses no 
caso dos imunizantes do Butantan/Coronavac, Fiocruz/
Astrazeneca/Oxford e da Pfizer, ou por dose única da 
Janssen. São Paulo é o Estado que mais vacina no Brasil, 
em números absolutos.

O Governador João Doria anunciou 
nesta terça-feira (3) a ampliação do 

programa Vale Gás, passando a beneficiar 
426,9 mil famílias em todo o Estado, o que 

corresponde a mais de 2 milhões de pessoas. O 
investimento total na ação de segurança alimentar é de 

R$ 128 milhões. O benefício de R$ 300, pago em 3 parcelas 
bimensais de R$ 100, está garantindo a compra de botijões 
de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação 
de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de 
até R$ 178), e que estejam inscritas no CadÚnico (sem o 

Bolsa Família). 
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Ingredientes 

• 4 ovos 
• 300 grama(s) de açúcar 
refinado 
• 300 grama(s) chocolate 
meio amargo ou amargo picado 
• 200 grama(s) de manteiga 
• 50 grama(s) de cacau em 
pó 100% cacau 
• 1 pitada de sal 
• 80 grama(s) de farinha de trigo

Modo de preparo 

Em uma tigela, coloque os ovos 
e o açúcar e bata (na batedeira ou com 
fouet) até ficar uma mistura mais clara 
e o volume crescer um pouco. Reserve. 

Derreta o chocolate junto com 

a manteiga até virarem uma mistura 
liquida só (pode ser no micro-ondas, 
colocando os dois juntos em um refra-
tário e mexendo de 20 em 20 segundos 
até derreter por completo) ou em ba-
nho-maria. Reserve. 

Na mistura de ovos batidos, acres-
cente o cacau em pó e incorpore por 
completo. Acrescente então a mistura 
de chocolate com manteiga e misture. 
Em seguida, coloque a farinha de trigo 
e a pitadinha de sal, misture e incorpore 
tudo (sem mexer demais). 

Unte uma fôrma com manteiga 
e cacau em pó (de aproximadamente 
24 cm de diâmetro). Coloque a massa 
de modo que fique uniforme na fôrma 
(ajeite com uma colher), asse em forno 
preaquecido a 180 graus por em média 
25/30 minutos.

Brownie
Receitas do  Lopes

06/08 - sexta-feira 08/08 - Domingo07/08- Sábado 09/08 - Segunda

Mínima: 14°
Máxima: 26°

Mínima: 15°
Máxima: 26°

Mínima: 16°
Máxima: 27°

Mínima: 15°
Máxima: 29°
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Cidade contará com os serviços a partir de setembro e eles serão bancados pelo Estado e pela União 

A secretária de 
Saúde de In-
daiatuba, Gra-

ziela Garcia, anunciou 
nesta terça-feira (3) 
que a cidade passará 
a oferecer, a partir de 
setembro deste ano, 
tratamento de qui-
mioterapia e cirurgias 
oncológicas na rede 
municipal.

O município terá 
condições de realizar 
inicialmente uma mé-
dia mínima de 5.300 
sessões de quimiotera-
pia e de 650 cirurgias 
oncológicas por ano e 
atenderá a região, mas 
com prioridade para os 
pacientes locais.

“No primeiro ano, o 
Estado bancará o aten-
dimento e depois disso 
o governo federal as-

Indaiatuba ganha autorização para ter 
quimioterapia e cirurgias oncológicas 

sumirá os custos, sen-
do que a cidade pagará 
exames, manutenção 
da estrutura e salários 
da equipe médica”, 
disse a secretária.

Credenciamento
Indaiatuba foi esco-

lhida por indicação da 
Diretoria Regional de 
Saúde VII, do governo 
do Estado, com aval 
do governo federal, 
devido à estrutura que 
o governo do prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
prepara desde 2017.

“A Unacon (Uni-
dade de Assistência 
de Alta Complexidade 
em Oncologia), à qual 
estaremos vinculados, 
exige hospital de re-
ferência, Centro Inte-
grado de Oncologia e 
equipamentos médico-
-hospitalares padrão”, 

disse a secretária.
O hospital de refe-

rência será o Augusto 
de Oliveira Camar-
go, que já conta com 
ampla estrutura, tec-
nologia e integração 
com equipe multidis-
ciplinar habilitada para 
atendimentos de média 
e alta complexidade 
nessa área.

A cidade passará 
a integrar o Sistema 
de Regulação Cross, 
gerido pela Rede Hebe 
Camargo do governo 
do Estado, que será 
responsável por enca-
minhar pacientes de 
outras cidades e prio-
rizar os locais.

Atendimento
Graziela  Garcia 

afirmou que faltam pe-
quenos detalhes para 
que a cidade esteja 

pronta, pois já foram 
feitos investimentos 
em equipamentos, am-
bulatórios especializa-
dos, salas de cirurgia 
e Centro Integrado, 
inaugurado em 2020.

De acordo com a se-
cretária, os pacientes 

que já fazem tratamen-
to oncológico em ou-
tras cidades do Sistema 
Cross continuarão sendo 
atendidos nesses locais, 
mesmo com o funcio-
namento do serviço em 
Indaiatuba.

Essa decisão vem 

do Estado e ocorre em 
razão do comprometi-
mento financeiro para 
o atendimento já feito 
com esses locais. Hoje 
os pacientes de Indaia-
tuba vão para Campinas, 
São Paulo, Barretos e 
Bragança Paulista.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA

O hospital de referência será o Augusto de Oliveira Camargo, que já está esquipado 



Perpectivas de melhora com retomada da oferta de veículos zero quilômetro não é para curto prazo, segundo revendas 

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Falta de carro zero ‘estrangula’ a
venda de usados em Indaiatuba
Revendas não conseguem atender à demanda e preços altos dificultam negociaRevendas não conseguem atender à demanda e preços altos dificultam negociação

A falta de carros 
zero quilôme-
tro para a venda 

no mercado está estran-
gulando o comércio de 
usados nas revendas 
de Indaiatuba, que não 
conseguem atender a 
demanda e veem as di-
ficuldades de reposição 
aumentarem.

“O problema vem 
desde o ano passado, 
mas tinha havido uma 
migração dos clientes de 
zero para os seminovos 
e conseguimos equili-
brar as coisas, mas agora 
não está dando mais”, 
diz José Renato Gomes 
Rocha, da Avenida Ve-
ículos.

É que a procura au-
mentada fez os carros 
usados desaparecerem 
do mercado e os que 
ficaram à disposição 

subirem de preço e se 
tornarem inviáveis por 
uma questão de custo-
-benefício do ponto de 
vista financeiro.

Sem perspectiva
Jocimar Martins, da 

Martini Veículos, diz 
que não há perspectiva 
no curto prazo para a 
volta da oferta de carros 

zero. “Falaram em dois 
meses, mas as conces-
sionárias trabalham com 
uma volta só para o ano 
que vem”.

Os empresários di-
zem que, com semino-
vos subindo na faixa dos 
30% no comparativo en-
tre o primeiro semestre 
deste ano com o mesmo 
período de 2020, quem 

tem dinheiro para o zero 
não investe em um usa-
do nesse valor.

Essas pessoas aca-
bam investindo em ou-
tra coisa e esse dinhei-
ro sai do mercado de 
veículos, reduzindo as 
vendas. A queda ob-
servada nas transações 
passa de 40%, segundo 
donos de revendas, ou-

vidos pelo jornal Mais 
Expressão.

As mais afetadas são 
as pequenas revendas, 
que não conseguem 
ter capital de giro para 
manter estoques. Essas 
já venderam os carros 
que tinham e agora não 
encontram outros a pre-
ços acessíveis para a 
reposição.

Razões
A pandemia afetou 

a produção de carros 
zero não só de forma 
direta com a suspensão 
do trabalho nas mon-
tadoras, mas também 
de forma indireta, com 
a falta de reposição de 
peças dos fornecedores 
das montadoras.

Jocimar Martins diz 
que a falta mais signifi-
cativa agora é a de com-
ponentes eletrônicos, tipo 
semicondutores. “Some-
-se a isso o fato de que 
muitas fábricas estão dan-
do férias coletivas porque 
as vendas estão difíceis”.

Outros fatores que 
influem são o aumento 
do valor do dólar e a ele-
vação de preço do ferro 
gusa usado na fabrica-
ção. Os empresários 
do setor avaliam que a 
situação só vai melhorar 
se se vacinar mais da 
metade da população.
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Todas as mulheres que se sentem afetadas por esse tipo de violência agora possuem o respaldo legal

Sabemos bem que a 
nossa constituição 
federal de 1988 

dispõe que homens e mu-
lheres são iguais perante 
a lei, e que possuem as 
mesmas obrigações e di-
reitos. Porém, também é 
verdade que as mulheres 
ainda sofrem diariamen-
te com diferentes for-
mas de desigualdade em 
relação ao seu gênero, 
um problema que possui 
diversas raízes históricas 
e sociais.

Um passo importante 
em direção a mudança 
desse cenário foi dado 
em 2006, quando foi 
sancionada a famosa Lei 
Maria da Penha (Lei n. 
11.340), a qual mudou 
completamente a cultura 
de impunidade em rela-
ção à violência contra 
mulher.

A lei Maria da Penha 
considerava cinco tipo 
de violência contra a mu-
lher: a violência física, 
a psicológica, a sexual, 
a patrimonial e a moral. 
Porém, algumas destas 

A partir deste mês o 
Terminal Rodoviário de 
Indaiatuba “Vereador 
Maurílio Gonçalves Pin-
to” passa a oferecer mais 
linhas de ônibus com 
destino ao Estado do Pa-
raná através das viações 
Garcia e Expresso Nor-
deste. No total, as duas 
empresas oferecem 38 
destinos diferentes para 
o Estado.

Além disso, os indaia-
tubanos também podem 
embarcar para Porto Ale-
gre, no Rio Grande do 
Sul, direto do Terminal 
Rodoviário. 

A Viação Garcia ofe-

Como a lei de violência psicológica contra 
a mulher influenciou o código penal?

formas de violência ca-
reciam de uma melhor 
definição dentro da lei. 

Por essa razão, recen-
temente foi incluído o 
artigo 147-B no Código 
Penal, através da Lei n° 
14.188 de 28 de julho de 
2021, o qual descreve e 
tipifica em que consiste 
a violência psicológica 
contra a mulher. Se você 
ainda tem alguma dúvi-
da sobre a importância 

dessa nova lei, confere 
o texto para ficar por 
dentro de tudo!

E o que é violência 
psicológica?

Consiste em causar 
dano emocional à mulher 
de maneira que prejudi-
que sua saúde mental de 
diversas maneiras, como: 
tratamento de silêncio, 
em que o agressor deixa 
de falar com a vítima a 

A lei Maria da Penha considera cinco tipo de violência contra a mulher: a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral

A Viação Garcia oferece 16 destinos para o Estado do Paraná

REPRODUÇÃO

ARQUIVO RIC/PMI

fim de puni-la devido a 
algum comportamento 
que julgue como errado; 
isolamento,  algo que 
ocorre quando a mulher 
é proibida de manter 
vínculo com a família e 
amigos próximos; vigi-
lância, onde o abusador 
segue todos os passos da 
vítima, o “Gaslighting”, 
que é quando o abusa-
dor distorce a realidade 
e joga a culpa para a 

mulher, fazendo ela du-
vidar de suas ideologias 
do correto e afeta sua 
sanidade mental. Enfim, 
há diversos meios de 
afetar a saúde mental e 
emocional da mulher. 
Todas as mulheres que 
se sentem afetadas por 
esse tipo de violência 
em seus lares agora pos-
suem o respaldo da lei 
para buscarem ajuda e 
proteção legal.

E como ficou a pu-
nição no código penal?

A nova lei, integrada 
à Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340, de 2006) 
prevê que havendo risco 
à integridade psicológica 
da mulher é permitido 
ao juiz, o delegado, ou 
algum representante da 
lei, afastarem imedia-
tamente o agressor do 
local de convivência 
com a ofendida. 

Ainda, de acordo com 
o texto, a punição para o 
crime é reclusão de seis 
meses a 2 anos e paga-
mento de multa, poden-
do a pena ser aumentada 
se a conduta constituir 
crime mais grave. (Con-
fira o texto completo em 
www.maisexpressao.
com.br)

Artigo escrito por 
Eliana Belizário de Ma-
tos, Bacharel em Direito; 
Contabilista; Pedagoga 
com especialização em 
Psicopedagogia; Master 
Practitioner; Personal e 
Professional Coach.

NOVOS DESTINOS
Terminal Rodoviário de Indaiatuba tem novos destinos para Estado do Paraná

rece 16 destinos para o 
Estado do Paraná entre 
eles: Cambará; Bandei-
rantes; Cascavel; Cia-
norte conexão Londrina; 
Cornélio Procópio; Cru-
zeiro do Oeste conexão 
Londrina; Iporã conexão 
Londrina; Guaíra co-
nexão Londrina; Ara-
pongas; Foz do Iguaçu; 
Guarapuava; Laranjeiras 
do Sul; Jaguariaíva; Man-
daguari; Marialva; Me-
dianeira; Ponta Grossa; 
Piraí do Sul; Sengés; Pru-
dentópolis e Umuarama.

A Expresso Nordeste 
reforça a oferta de desti-
nos para o Sul do País, 

incluindo linhas para o 
Estado de Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul. Para 
o Paraná, as linhas da 
Nordeste fazem parada 
em 25 cidades, sendo 18 
delas no Paraná: Castro; 
Ponta grossa; Curitiba; 
Guarapuava conexão 
Londrina; Maringá; Cia-
norte - conexão Maringá; 
Campo Mourão; Tape-
jara conexão Maringá; 
Cruzeiro do Oeste co-
nexão Maringá; Goioe-
rê; Umuarama conexão 
Maringá; Formosa do 
Oeste; Janiópolis; Jesuí-
tas; Assis Chateaubriand; 
Toledo e Guaíra conexão 

Maringá. Em Santa Cata-
rina os destinos incluem 
Joinville, Itajaí, Balne-
ário Camboriú, Itapema 
e Florianópolis. A linha 
mais recente da empresa 
liga Indaiatuba a Porto 
Alegre, no Rio Grande 
do Sul.

Outras linhas
O Terminal Rodoviá-

rio de Indaiatuba trabalha 
hoje com cinco empresas 
de ônibus interestaduais. 
A Viação Andorinha tem 
embarque diário com 
destino à Presidente Pru-
dente e Assis. A Viação 
Gontijo tem como desti-

nos Jequié, Jeremoabo, 
Feira de Santana, Poções, 
Paulo Afonso e Gara-
nhuns, com embarques 
aos domingos. A Viação 

Transpen tem saídas de 
Indaiatuba direto para 
Curitiba, às segundas, 
quartas e sextas-feiras, e 
aos sábados.
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O Arquiteto e Ur-
banista Cláudio 
Leal Diogo é na-

tural de Mogi das Cruzes, 
e começou sua carreira 
no curso técnico de Agri-
mensura. 

Depois, ingressou na 
faculdade de Direito, mas 
depois decidiu cursar a 
graduação em Arquitetu-
ra, sua verdadeira paixão. 

Mora em Indaiatuba 
desde 1988, e de lá pra cá, 
tem muita história para 
contar. Foi funcionário da 
prefeitura no governo Dr. 
Clei Ferrari, depois voltou 
na administração de Rei-
naldo Nogueira e está lá até 
hoje. Trabalha atualmente 
na Secretaria de Engenha-
ria e Planejamento, e ocu-
pou o cargo de Secretário 
de Habitação entre os anos 
de 2018 e 2019.

Em seu escritório par-
ticular, já realizou todo 
tipo de projetos, residen-
ciais, comerciais, indus-

Arquiteto Cláudio Diogo conta sobre 
sua carreira no ramo de construção
Com uma vasta experiência, profissional já teve até o cargo de secretário de Habitação da cidade

triais e outros. “Não dá 
para escolher um projeto 
que me marcou em espe-
cial, mas foram muitas 
coisas. Deixei algumas 
marcas na cidade: tive o 
privilégio de fazer o pro-
jeto da nova rodoviária e 
da duplicação do bairro 
Itaici”, conta ele.

Considera que teve um 
aprendizado muito acen-
tuado na área de processos 
construtivos, além de ter 
feito muitos laudos peri-
ciais e avaliações. “Meu 
trabalho no escritório é 
bastante diversificado e 
abrangente”, afirma. 

Com relação ao im-
pacto da pandemia do co-
ronavírus em seu trabalho, 
ele não parou de atender 
em nenhum momento, 
embora tenha adotado o 
modelo de trabalho de 
homeoffice. Cláudio rei-
tera que desde o começo 
da crise de Saúde, houve 
sim um crescimento no 
setor da Construção, com 
maior demanda de pro-
jetos, já que investidores 

consideraram que era 
um bom momento para 
iniciar obras.

Porém, o arquiteto se 
preocupa com a conside-
rável alta nos preços dos 
materiais. “Se o valor dos 

materiais continuarem a 
subir demais, isso pode 
inviabilizar os projetos”. 
Segundo ele, a preocu-
pação maior é conseguir 
realizar bons projetos 
com otimização de custos, 

oferecendo um melhor 
custo benefício para o 
cliente final. 

O escritório particular 
do Arquiteto e Urbanis-
ta Cláudio Leal Diogo 
fica na Avenida Coronel 

O arquiteto Cláudio Diogo está em Indaiatuba desde 1988 e de lá pra cá já atuou em todas as frentes da profissão

Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 635, no Itaici 
Office, em Indaiatuba. Te-
lefone (19) 99604-5928. 
Siga nas redes sociais 
Facebook é facebook.
com/diogoarquitetura 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

CLÁUDIO DIOGO
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Voltado a pessoas em vulnerabilidade, o benefício atenderá no máximo dez famílias ao mesmo tempo

Depois do auxílio emergencial, 
Indaiatuba cria o aluguel social

REPRODUÇÃO/CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

ASSESSORIA CÂMARA MUNICIPAL INDAIATUBA

Depois de criar o 
auxílio emergen-
cial, uma ajuda 

financeira por seis meses 
de R$ 130, que pode che-
gar a R$ 190 conforme o 
número de filhos, nesta 
semana o prefeito de In-
daiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB), criou o aluguel 
social.

A proposta foi apro-
vada pelos vereadores 
em regime de urgência 
e por unanimidade, na 
segunda-feira (2), du-
rante a primeira sessão 
após o retorno do recesso 
de julho, mas ainda em 
reunião virtual devido à 
pandemia.

Critérios
O novo benefício será 

oferecido a apenas dez fa-
mílias ao mesmo tempo, 
que serão escolhidas por 
meio de uma extensa lista 
de critérios e com limite 
máximo de custo por fa-
mília de meio salário-mí-
nimo, hoje o equivalente 
a R$ 550.

A Prefeitura se com-
prometerá a pagar com 
esse dinheiro só o alu-
guel, enquanto as famí-
lias beneficiadas terão 
de arcar com as despesas 
de água, energia elétrica, 
condomínio, impostos e 
taxas e eventuais manu-
tenções do imóvel.

O valor a ser repas-
sado será destinado ex-
clusivamente ao custeio, 
integral ou parcial, da 
locação. A escolha do 

imóvel, a contratação 
e o pagamento mensal 
ao locador serão de res-
ponsabilidade da família 
beneficiada.

O benefício só será 
concedido para imóveis 

locados em Indaiatuba e 
que possuam condições 
de habitabilidade, ou seja, 
que estejam situados fora 
de áreas de risco, como 
beira de rio ou de córrego, 
por exemplo.

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Mulher
A titularidade da con-

ta para o repasse será 
preferencialmente a da 
mulher, mesmo que ela 
não chefie a família aten-
dida. O valor do aluguel 

deverá observar os preços 
de mercado e os repasses 
só serão feitos mediante 
recibos.

Será dada preferência 
a famílias chefiadas por 
mulheres e a inscritos 

no Cadastro Único da 
Assistência Social, que 
possuam menor renda 
per capita, filhos menores 
de 12 anos e que tenham 
integrantes deficientes e/
ou idosos.

Em atenção a pedido de vereadora, prefeito adere ao programa Vale Gás

O benefício Aluguel Social foi aprovado pelos vereadores em regime de urgência e por unanimidade nesta segunda (02) no retorno do recesso  

Vereadora Silene Carvalini e a secretária Celia Parnes

O prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar, 
aproveitou a decisão do 
governo do Estado, de 
ampliar a abrangência do 
programa Vale Gás, para 
atender reivindicação da 
vereadora Silene Carva-
lini (PP) e implantar o 
benefício na cidade.

Na terça-feira (3), o 
chefe do Executivo e o 
deputado estadual Ro-
gério Nogueira (DEM), 
que tem base eleitoral 
em Indaiatuba, estiveram 

com o vice-governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), 
para tratar dos detalhes 
do programa.

O governo do Estado 
ampliou a abrangência 
de 100 mil para 426,9 mil 
famílias em todo o Estado, 
o que corresponde a mais 
de 2 milhões de pessoas e 
um investimento total da 
ordem de R$ 128 milhões, 
entre julho e dezembro.

De acordo com a 
vereadora e o prefeito, 
ainda não está definido o 

número de beneficiados 
em Indaiatuba por causa 
da necessidade de estru-
turação da adesão, uma 
vez que os recursos virão 
do governo do Estado.

Serão três parcelas 
de R$ 100 para a aqui-
sição de botijões de gás 
de cozinha por famílias 
em situação de extrema 
pobreza (renda mensal 
per capita de até R$ 178) 
e que estejam inscritas 
no Cadastro Único (sem 
Bolsa Família).
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DIVULGAÇÃO

Atleta de Indaiatuba fica em 2º lugar no 
Campeonato Brasileiro de Powelifting
Único competidor da cidade,Cleverson Silva disputou na categoria até 90 kg

O atleta Clever-
son Silva, de 
Indaiatuba, fi-

cou em segundo lugar 
na categoria até 90 kg 
do Campeonato Bra-
sileiro de Powerlifting 
de Supino e Levanta-
mento Terra, dispu-
tado em São Vicente 
(SP), entre os dias 9 e 
11 de julho.

O campeonato reú-
ne os melhores desse 
esporte, que consis-
te em levantamento 
de peso por meio de 
halteres em pelo me-
nos três posições de 
equilíbrio e força: aga-
chamento, supino e 
levantamento terra, e 
vence quem levanta 
mais peso.

Próximo 
“Eu nunca tinha 

disputado nenhum 

Cleverson vai  participar como representante de Indaiatuba, em setembro, na Copa do Brasil

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

campeonato, embora 
pratique o powerlifting 
há sete anos (desde os 

nante, que eu quero 
repetir”, disse o atleta.

O próximo cam-
peonato ocorrerá em 
setembro deste ano. 
Será a Copa do Bra-
sil, que será realizada 
entre os dias 4 e 5 em 
Porto Alegre (RS). 
Cleverson já está con-
firmado para participar 
como representante de 
Indaiatuba.

Com apoio da equi-
pe da Prefeitura e tam-
bém da Academia Fór-
mula, onde ele treina, 
Cleverson disse que 

espera trazer a vitória 
nessa próxima inves-
tida, porque agora já 
está mais ambientado 
com a competição e os 
adversários.

Cleverson disse que 
treinou mais intensi-
vamente nos últimos 
seis meses para dis-
putar o Brasileiro. “É 
uma competição mais    
concorrida e que era 
importante para mim 
estar presente para ga-
nhar experiência”.

Ele espera que o 
esporte seja pratica-
do cada vez por mais 
pessoas em Indaiatu-
ba e conta para isso 
com o apoio tanto da 
equipe mantida pela 
Prefeitura quanto pela 
Academia Fórmula, 
para que novos atletas 

surjam logo.

Reconhecimento
O Campeonato Bra-

sileiro e a Copa do 
Brasil são promovi-
dos pela Confederação 
Brasileira de Power-
lifting e integram um 
calendário que é dis-
tribuído ao longo de 
todo o ano, tendo 12 
grandes eventos de 
força realizados. 

A ConBrap ou CBP 
está ligada à Global 
Powerlifting Commit-
te, que hoje está pre-
sente em 50 países e 
que tem atuação com 
mais intensidade nos 
últimos cinco anos e 
que é hoje uma das 
maiores federações 
do esporte de força em 
todo o mundo. 

17). Por isso, foi uma 
experiência indescri-
tível e muito emocio-
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Vítima acionou telefone de emergência 153 criado para funcionar como botão do pânico

Guarda prende homem que agrediu a 
mulher no Parque Residencial Indaiá

Um homem foi pre-
so na tarde do dia 
31 de julho, após 

agredir sua companheira. A 
ocorrência foi atendida, após 
a Guarda Civil ser acionada 
através do telefone de emer-
gência 153.

De acordo com infor-
mações, ao chegar ao local 
foi constatada uma briga 
de casal na Rua Pedro Ba-
tista Apolinário, no Parque 
Residencial Indaiá. Com a 
chegada da GC, a vítima e 
o agressor foram socorridos 

A12 | POLÍCIA | 

Agressor foi preso em flagrante e continua detido à disposição do Poder Judiciário

A moto foi apresentada na Delegacia de Polícia e logo depois foi devolvida ao proprietário

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

e levados a UPA e depois 
apresentados na Delegacia 
de Polícia, onde a autori-
dade policial determinou 
a prisão em flagrante do 
agressor. Ele permaneceu 
preso e a disposição o poder 
judiciário. 

Botão do Pânico
O crime de violência 

doméstica é uma ocorrência 
difícil de lidar, principal-
mente pelo fato do cons-
trangimento da vítima que, 
muitas vezes, tem dificulda-
de em pedir ajuda. Pensando 
em facilitar o atendimento 
destas pessoas, a Secretaria 

MONITORAMENTO

A Guarda Civil de 
Indaiatuba recuperou, 
em minutos, uma moto-
cicleta furtada no dia 29 
de julho. O COI (Centro 
de Operações e Inteli-
gência) foi informado 
através do telefone de 
emergência 153, sobre o 
furto de uma motocicleta 
Yamaha XTZ na Rua 
dos Andradas no Bairro 
Cidade Nova.

Imediatamente a pla-
ca da moto foi inserida 
no sistema de monito-
ramento da cidade e as 
viaturas iniciaram um 
patrulhamento focado 
com o objeto de localizar 
o veículo. Cerca de 40 

Agentes recuperam em minutos motocicleta 
Yamaha que foi furtada no bairro Cidade Nova 

65 KGMACONHA
Motorista de aplicativo 
é preso sob a acusação 
de tráfico de drogas 

Um motorista de apli-
cativo foi preso no do dia 
29 de julho por tráfico de 
drogas, em Salto, duran-
te apurações para com-
bater o tráfico. Agentes 
da Dise e da Deic de 
Campinas (SP) desco-
briram que um motorista 
de aplicativo usava seu 
carro para distribuir dro-
gas em Indaiatuba (SP) 
e Salto.

Após investigação, 
as equipes conseguiram 
descobrir o endereço 
do suspeito e, durante 
diligências no local, en-
contraram 80 tijolos de 
maconha, que somaram 

mais de 65 quilos, além 
de uma balança de pre-
cisão, uma faca usada 
para fracionar as drogas 
e documentos relaciona-
dos ao suspeito.

Os materiais foram 
apreendidos e encami-
nhados ao Instituto de 
Criminalística (IC) para 
perícia e auxiliarão nas 
próximas etapas da in-
vestigação. O homem 
foi preso em flagrante, 
indiciado por tráfico de 
drogas e recolhido ao 
sistema prisional, per-
manecendo à disposição 
do Poder Judiciário. (In-
formações G1)

EDUARDO TURATI - GC/PMI
de Segurança Pública de 
Indaiatuba desenvolveu o 
aplicativo SOS Caminho 
das Rosas, que funciona 
como um botão de pânico.

O aplicativo é uma ma-
neira mais rápida para aju-
dar as mulheres que sofrem 
com a violência doméstica. 
A partir do momento que o 
botão é acionado, um sinal 
dispara no COI e já aparece 
a localização da ocorrência 
e o histórico da vítima. Estas 
informações auxiliam para 
que o atendimento seja mui-
to mais eficiente o que re-
sulta em uma possibilidade 
maior do agressor ser preso.

minutos após o furto, as 
equipes lograram êxito 
em recuperar a motoci-

EDUARDO TURATTI/GCI

cleta na Rua Nicarágua, 
no Bairro Parque Boa 
Esperança. A moto foi 

apresentada na Delegacia 
de Polícia, onde foi de-
volvida ao proprietário. 



Trata-se de um protocolo para tratamento intensivo, com bons resultados científicos

Conheça sobre reabilitação física 
infantil com a terapia PediaSuit

Ana Carol ina 
Paniza Brena 
tem 25 anos, é 

graduada em Terapia 
Ocupacional pela Uni-
versidade Federal de 
São Paulo e especialista 
em tecnologia assistiva 
pela mesma instituição. 
Atualmente, tem o cargo 
de coordenação da área 
de reabilitação física de 
uma clínica voltada para 
o atendimento infantil.

Segundo ela, a re-
abilitação física é um 
processo transdiscipli-
nar, envolvendo fisio-
terapia, fonoaudiologia, 
psicopedagogia e terapia 
ocupacional. Caracteri-
za-se como um serviço 
essencial para pessoas 
com deficiências, com 
o objetivo de garantir 
seus direitos, qualidade 
de vida, autonomia e 
independência. 

Antes do início do 
tratamento, é realizada 
uma avaliação, que tem 
como resultado um le-
vantamento psicomotor 
da criança. Dizendo de 
forma mais simples, 
através dessa avalia-
ção, que pode ser feita 
com diversos métodos, 
é possível entender qual 
o nível de comprometi-
mento da criança, e em 
que pontos ela poderá 
avançar e se desenvol-
ver, respeitando os li-
mites de cada quadro 

clínico. A partir dessas 
informações, a equipe 
monta um Plano Tera-
pêutico Individualizado 
(PTI).

São atendidas crian-
ças com diferentes ní-
veis de lesões neuroló-
gicas não progressivas, 
síndromes genéticas, 
síndromes ortopédicas, 
síndrome de Down, atra-
sos no desenvolvimento 
psicomotor, transtor-
no do espectro autista 
(TEA), entre outros ca-
sos semelhantes. Para 
esses quadros clínicos, 
a terapia PediaSuit é 

indicada e pode trazer 
bons resultados.

A Terapia PediaSuit 
é recente, foi criada pelo 
terapeuta ocupacional 
Leonardo de Oliveira. 
Visando o desenvolvi-
mento não apenas mo-
tor, mas também sen-
sorial, a intervenção é 
intensiva, com duração 
de quatro horas diárias, 
cinco vezes na semana, 
por um mês. Após esse 
período, o paciente entra 
na fase de manutenção, 
com seis horas sema-
nais, concentradas em 
um dia. 

O protocolo Pedia-
Suit consiste em uma 
veste terapêutica – com 
shorts, colete, capacete 
e tênis adaptado – in-
terligados por bandas 
elásticas, geralmente 
acopladas em uma estru-
tura metálica chamada 
de gaiola, através de 
cordas, roldanas e pesos, 
onde são feitos diversos 
treinos e exercícios que 
estimulam o controle e 
realinhamento postural, 
propriocepção e equi-
líbrio. 

Com a roupa terapêu-
tica, “a criança consegue 

assumir novas posturas e 
padrões, ativar muscula-
turas que estavam inati-
vadas, corrigir posturas 
inadequadas que o corpo 
dela criou para compen-
sar dificuldades, e assim 
o cérebro vai assimilan-
do esses aprendizados”, 
explica a terapeuta Ana.

Ela conta que já con-
seguiu resultados ainda 
melhores do que os es-
perados inicialmente pe-
los pais e profissionais. 
“Atendi uma criança 
com uma síndrome rara 
que tem deformidade 
nas mãos”. À princípio, 

não existia nenhuma 
expectativa de que ele 
conseguisse segurar um 
garfo, por exemplo. 

Com muito treino e 
usando as tecnologias 
de acessibilidade, “hoje 
ele é independente e 
come sozinho com o 
garfo”, conta ela, feliz 
com a evolução. “Esse 
é o momento em que 
choramos de alegria jun-
to com os pais, porque 
percebemos que todo o 
trabalho valeu a pena”, 
relata, com entusiasmo.

Houve também um 
outro caso de uma crian-
ça com lesão neurológi-
ca grave que não tinha 
ao menos o controle da 
cervical, mas por ter 
começado o tratamen-
to muito cedo, com 2 
anos, hoje ela não só 
tem controle de tronco 
como consegue andar 
com andador. 

“O melhor da reabi-
litação física é começar 
o mais precocemente 
possível, para evitar 
que a criança precise 
passar por cirurgias ou 
desenvolva dificuldades 
maiores”, explica. 

Ana acredita que não 
é apenas o estudo, de-
dicação e técnica que 
fazem a diferença no 
tratamento. “Temos que 
ter muita vontade de 
fazer dar certo, muito 
amor com as crianças e 
com a profissão. Amor é 
a base de tudo”. 

A reabilitação física é um processo transdisciplinar, envolvendo fisioterapia, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional

 CLÍNICA MATHEUS ALVARES

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br
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A festa de premiação precisou ser adiada por duas vezes devido à pandemia do novo coronavírus

A 15ª edição do 
Frutos de Indaiá, 
a principal pre-

miação dos melhores do 
ano de 2020, irá propor-
cionar uma noite ines-
quecível para as empre-
sas que foram escolhidas 
como as melhores, em 
voto popular realizado 
nos meses de novembro 
e dezembro de 2019.

Organizado pe lo 
Grupo Mais Expressão 
o evento está marcado 
para acontecer ainda 
neste ano, no salão so-
cial do Clube 9 de Ju-
lho, e a edição promete 
surpreender a todos com 
mais uma grandiosa 
festa.

Os empresários elei-
tos em pesquisa, reali-
zada com a população 
e leitores do jornal, re-
ceberão das mãos do 

diretor do Grupo, Alan 
Di Santi, o troféu que 
simboliza o reconheci-
mento de seus trabalhos 
prestados à população 
em 2019. 

Adiado
A 15ª edição do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
que aconteceria no ano 
passado precisou ser 
adiada por duas vezes 
devido a pandemia do 
novo coronavírus. A 

nova data para a noite 
de premiação já está 
confirmada e será di-
vulgada nas próximas 
edições.

Segundo o diretor 
do Grupo, a decisão de 
adiar a festa de premia-
ção foi necessária para 
garantir a segurança de 
todos. “Infelizmente 
os eventos de grande 
porte como o Troféu 
Frutos de Indaiá ainda 
não estão liberados pelo 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Governo do Estado, 
por isso precisamos 
adiar a 15ª edição por 
duas vezes”, informa. 
“Porém apesar do adia-
mento, a organização 
da premiação continuou 
trabalhando para que 
possamos oferecer aos 
premiados e seus con-
vidados uma festa ma-
ravilhosa, como sempre 
foi, e com segurança”.

A festa de premiação 
permanece no mesmo 

local, no salão social 
do Clube 9 de Julho, 
assim como todos os 
prestadores de serviço. 
O show da dupla Maia-
ra & Maraisa também 
está confirmado para 
a nova data. “Todos os 
premiados que aderi-
ram à Campanha pu-
blicitária já foram avi-
sados sobre a mudança 
e não serão lesados por 
causa da mudança de 
data”, disse o diretor. 

É Penta! Ser homenageado mais uma vez por esse conceituado 
grupo Mais Expressão é sempre uma emoção, como se fosse a 
primeira, frutos de Indaiá é o que todo empreendedor almeja 
conquistar, é o Óscar dos melhores do que Indaiatuba tem a 
oferecer para sua população e região. Fernando Carneiro – 
Lojas Carneiro

A importância de ser reconhecida pelos nossos clientes se 
resume em fazer e persistir num bom trabalho.  E trazer a 
credibilidade e muita confiança a todos que estão sempre nos 
acompanhando. Fabiana Hempke – By Faby

JME JME JME

Escolhidos do 15º Troféu Frutos de
Indaiá comemoram indicação

Visão Imóveis - Tânia Santos
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DIVULGAÇÃO/COLÉGIO META

Volta às aulas no Colégio Meta!

As  f é r i a s 
acabaram! 
C h e g o u  a 

tão esperada hora 
de voltarmos para o 
Colégio. E a partir 
de agora viveremos 
momentos ímpares, 
mais que especiais, 
momentos de supera-
ção para alguns e de 
muitas expectativas 
para todos!

Mas ainda não 
conseguiremos re-
tomar o contato, os 
abraços, o aconche-

go, ao menos não 
como fazíamos an-
tes. Continuaremos 
com os protocolos 
fundamentalmente 
importantes para ga-
rantir a segurança de 
todos e a eficácia das 
atividades escolares, 
tanto presenciais, 
quanto remotas.

E para que tudo 
ocorra de forma tran-
quila, cada um de 
nós precisa respeitar 
os protocolos, sendo 
assim não teremos 

problemas e será mo-
tivo de muita alegria 
podermos retomar as 
nossas vidas.

O Colégio Meta, 
se preparou muito 
para receber nossos 
alunos, e também os 
novos alunos, desde 
a Educação Infantil 
ao Ensino Médio. 
Foi um mês de mui-
to trabalho para que 
tudo ficasse pronto 
e organizado, dei-
xando o ambiente 
escolar ainda mais 

aconchegante, algu-
mas reformas acon-
teceram para que 
tudo ficasse perfeito! 

Foi muito emocio-
nante acompanhar a 
chegada desses alu-
nos, alguns deles não 
conheciam o espaço 
físico do Colégio, es-
tavam on-line desde 
o ano passado. E para 
as novas famílias 
parceiras queremos 
dar as boas-vindas, é 
um prazer recebê-los 
e ressaltamos nos-

so compromisso em 
trabalhar com exce-
lência e dedicação!

E como esse Colé-
gio não para, no dia 
03/08, realizamos 
a  OBMEP-2021 , 
Olimpíada Brasilei-
ra de Matemática, 
que é um projeto na-
cional dirigido às 
escolas públicas e 
privadas. Essa Olim-
píada contou com a 
participação de inú-
meros alunos, desde 
o 6ºs Anos do Ensino 

Fundamental II ao 
Ensino Médio.

Pa ra  conhece r 
mais sobre as ativi-
dades desenvolvidas 
no Colégio, acesse 
o portal www.cole-
giometa.com ou ve-
nham nos visitar. A 
Unidade I está situa-
da na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina e a Unida-
de II, na Av. Cel. 
Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, 
Itaici.

Alunas do Fundamental I da Unidade I  se reúnem durante intervalo no primeiro dia de aula do Colégio Meta para trocar histórias do período em que estiveram longe da escola e dos amigos



Elas podem ajudá-lo a ter melhor contato com os filhos

Confira lista de sugestões de 
livros de escritoras femininas

O melhor jeito 
para se prote-
ger contra o 

Coronavírus ainda é 
o isolamento. E para 
ajudar você a passar 
esse tempo em casa 
com mais qualidade, 
nós resolvemos trazer 
uma lista variada de 
livros, que podem te 
trazer novas ideias e 
aprimorar o repertório 
cultural. 

Pelo fato de as mu-
lheres ainda serem mi-
norias entre os autores, 
nós elaboramos uma 
lista variada, todos es-
critos por mulheres. 
Segue nossa seleção: 

“Mulheres  que 
correm com os lo-
bos”,  de Clarissa 
Pinkola Estés

A autora é Psicana-
lista Jungiana, conhe-
cida por atender prio-
ritariamente mulheres. 
Em cada capítulo, ela 
traz Mitos e Histórias 
de civilizações antigas 
que mostram o “Ar-
quétipo da Mulher Sel-
vagem”. Pode parecer 
um termo estranho em 
um primeiro momento, 
mas a autora explica 
que essa Mulher é o 
espírito da intuição 
e da criatividade de 
cada uma de nós, que 
ficou historicamente 
abafado e transformou 
a mulher quase em um 
“animal domesticado”. 

Depois de cada conto, 
Clarissa traz suas aná-
lises de como aplicar 
as descobertas de cada 
história na nossa vida 
cotidiana. 

“O sol é para to-
dos”, de Harper Lee

Esse é literalmente 
um clássico, que até 
já teve adaptação para 
filme. A autora Harper 
Lee é negra e essa foi 
sua obra mais notável, 
sendo indispensável 
em discussões sobre o 
racismo, que infeliz-
mente ainda é muito 
atual. A história é nar-
rada por Scout, uma 
menina de 6 anos, filha 
do único advogado da 
cidade que teve cora-
gem de defender um 
homem negro em um 
processo criminal, em 
que ele é praticamente 
condenado só por ser 

negro.
“ P r ó l o g o ,  A t o , 

Epílogo”, de Fernan-
da Montenegro

Esta é a autobiogra-
fia de uma das maio-
res atrizes do Brasil, 
inclusive já indicada 
ao Óscar de melhor 
Atriz, Fernanda Mon-
tenegro. Ela lançou 
o livro em 2019, no 
marco  de  seus  90 
anos.  Ainda traba-
lhando e colhendo os 
frutos de uma carrei-
ra invejável, Arlete 
Pinheiro – seu nome 
de batismo, conta de 
tudo um pouco: seus 
primeiros trabalhos 
em Teatro, o romance 
com o marido também 
ator, Fernando Tor-
res, e a relação com 
a filha, que ganhou, 
não por acaso o nome 
de Fernanda Torres e 
hoje também é escri-

REPRODUÇÃO

tora e atriz de sucesso. 
“Outros jeitos de 

usar a boca”, de Rupi 
Kaur

O livro de poesias 
que fez sucesso no 
mundo todo é da Ar-
tista, Poeta e escritora 
Rupi Kaur, que tem 
origem indiana, mas 
atualmente reside no 
Canadá. A coletânea de 
poesias traz a perspec-
tiva da Mulher em di-
versas vivências: amor, 
relacionamento abusi-
vo, maternidade, dor, 
descoberta de si mes-
ma, criatividade, entre 
outros temas que batem 
em cheio do coração de 
qualquer um, especial-
mente das mulheres. 
Todas as ilustrações 
do livro também são 
bastante significativas 
e assinadas pela própria 
autora. É forte, cheio de 
sensibilidade, reflexivo. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O texto intitulado “Prólogo, Ato, Epílogo” é a autobiografia de Fernanda Montenegro

O ESQUADRÃO SUICIDA
Lançamento - Ação / Aventura - Classificação 16 anos - 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Domingo (8), Terça (10) e Quarta (11): 16h35 / 18h40 [TC] / 
21h35 [TC]
Segunda Top (9): 16h35 / 18h40 [TC]
Polo Shopping
Quinta (5) a Quarta (11): 19h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Domingo (8), Terça (10) e Quarta (11): 15h40 [TC] / 20h20
Segunda Top (9): 15h40 [TC] / 20h20 / 21h35 [TC]
Polo Shopping Quinta (5), Sexta (6), Segunda (9), Terça (10) e Quarta (11): 
16h35 / 18h40 / 20h50 [VIP] / 21h35 Sábado (7) e Domingo (8): 15h00 [VIP] 
/ 16h35 / 18h40 / 20h50 [VIP] / 21h35
...........................................................................................................................
OS MELHORES ANOS DE UMA VIDA.
Sessão do “Cineclube Indaiatuba” * - Drama Romântico - Classificação 14 
anos - 90 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (10): 19h30
*para a sessão Cineclube, ingresso único R$ 12,00 por erspectador
...........................................................................................................................
JUNGLE CRUISE
2ª semana - Aventura /Ação - Classificação 10 anos - 128 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Quarta (11): 16h05 [TC]
Polo Shopping
Quinta (5) a Quarta (11): 15h25 / 18h55
...........................................................................................................................
TEMPO
2ª semana - Suspense - Classificação 14 anos - 109 minutos
LEGENDADO Shopping Jaraguá* Quinta (5) a Quarta (11): 21h05 [TC] 
*Terça, dia 10, será exibido na sala convencional
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (5) a Quarta (11): 18h10 [VIP]
..........................................................................................................................
UM LUGAR SILENCIOSO: PARTE II
3ª semana - Suspense / Terror - Classificação 14 anos - 97 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*
Quinta (5) a Segunda (9) e na Quarta (11): 18h55 [TC]
*excepcionalmente na terça, dia 10, não haverá exibição deste filme no Jaraguá
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (5) a Quarta (11): 21h50
..........................................................................................................................
SPACE JAM - UM NOVO LEGADO.
4ª semana - Aventura / Animação - Classificação livre - 115 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Quarta (11): 15h20 / 18h00
Polo Shopping
Quinta (5) a Quarta (11): 14h40 / 17h30
..........................................................................................................................
VIÚVA NEGRA
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 135 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (5) a Segunda (9) e na Quarta (11): 20h40
*excepcionalmente na terça, dia 10, não haverá exibição deste filme
...........................................................................................................................
OS CROODS 2: UMA NOVA ERA
6ª semana - Animação - Classificação livre - 95 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (7) e Domingo (8): 14h15
...........................................................................................................................
VELOZES & FURIOSOS 9
7ª semana - Ação / Aventura - Classificação 14 anos - 145 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (5), Sexta (6), Segunda (9), Terça (10) e Quarta (11): 20h20
Sábado (7) e Domingo (8): 15h45 / 20h20

| CULTURA | A17

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao .com.br
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E essa semana duas clientes aqui do Mais Ex-
pressão,  fizeram uma parceria de sucesso, uma é 
Terapeuta Capilar Angélica Mariano e a outra Dina 
Olveira Massoterapeuta, parabéns meninas, não 
temos dúvidas do sucesso dessa parceria, duas 
excelentes profissionais!!

E tem foto surpresa com uma linda dedicatória para nossa cliente Alexsandra Manoel Garcia Advogada 
da AMG, do seu esposo Vitor, do Aniversário de casamento que aconteceu no último dia 01/08!

Ana Maria dos Santos Vereadora com sua assessora Bruna Garcia almoçando no Restaurante De 
La Marie,  vocês precisam conhecer!! Fica na Rua Sorocaba, 184, no Jardim América

Luciene Coleone proprietária da loja LuiLu, Angel e Juliana Borges Esteticista, almoçando as delícias 
do Restaurante De La Marie!!

E essa página esta recheada de princesas, no domin-
go dia (08) a pequena Isabela, vai completar 7 aninhos, 
sua madrinha Sônia Mazzeto da Z10 Imóveis e nós do 
Mais Expressão, desejamos um feliz aniversário,  que 
o papai do céu te abençoe sempre princesa!!

Nessa semana, a linda princesa Emanuelle Pac-
cor fez 5 aninhos,  sua mamãe Marcia, seu papai 
Adilson, sua irmã Maria Eduarda e nós do Mais 
Expressão,  desejamos muitas felicidades,  que 
Deus abençoe, proteja e guie seus passos sempre!!

“ M e u  a m o r ,  j á 
passaram 15 anos 
desde o dia em que nos 
unimos perante Deus e 
as nossas famílias e 
quero lhe dizer que 
o amor que sinto por 
você se renova a cada 
dia. Parabéns pelos 
15 primeiros anos de 
nossa vida. Te Amo!!’’
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Colégio Meta 

Quem aniversariou no último dia 4, foi a nossa grande 
amiga e colega de trabalho do Jornal Mais Expressão Bruna 
dos Anjos. Desejamos muitas felicidades e que Deus a 
abençoe grandemente e te conserve essa menina de alto 
astral, competente no trabalho, feliz e grande amiga. Você 
é uma pessoa muito querida e conviver com você é uma 
satisfação enorme. Beijos!

Alunos da Unidade II do Colégio Meta durante 
intervalo no primeiro dia de aula.

Vânia proprietária da A Nova Loja recebendo um bolo, 
carinho do Jornal Mais Expressão.

Darik após Banho e Tosa com a linda Caroline da tutora 
Cida e a Dra Sueli na Clínica Bicho Amigo.

Alunos do 6° ano do Ensino Fundamental no 
primeiro dia de aula do Colégio Meta.

Alunos da Unidade II do Colégio Meta durante intervalo 
no primeiro dia de aula.

 Alunas do Fundamental I durante intervalo no primeiro 
dia de aula do Colégio Meta.

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

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) 99763-2829. 
Você vai adorar!

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo
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AP04004 - RESIDENCIAL ATENAS - AT 188m² - AMPLO APARTAMENTO COM 04 DOR-
MS, SENDO 03 SUÍTES (AR CONDICONADO EM TODOS OS AMBIENTES E MOVEIS 
PLANEJADOS). 04 dormitórios, sendo 03 suítes (todas planejadas, com ar condicionado e 
persianas automáticas). Sala ampla planejada 02 ambientes com ar condicionado. Escritó-
rio. Lavabo. Cozinha planejada. Despensa. Lavanderia e WC de serviço. Varanda Gourmet. 
Garagem para 03 carros cobertos e Depósito/Box. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: 
Academia, Salão de Festas, Piscina, Sauna, Salão de Jogos. Portaria 24hs. VENDA R$ 
1.350.000,00. ACEITA PERMUTA POR IMÓVEL EM ALPHAVILLE/SP. CORRETORA SO-
LANGE CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

CA07082 - AT 420 m², AC 380m² - EXCELENTE SOBRADO COM COMPLETA INFRAES-
TRUTURA DE LAZER EM CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA IN-
GLESA - 04 suítes duas no piso inferior todas com armários sendo 01 delas máster (02 closets 
e WC com hidro), 02 salas  amplas (uma com living), jardim de inverno, lavabo, sala de TV, 
escritório, cozinha planejada, despensa, lavanderia, área de lazer com piscina, churrasquei-
ra, forno de pizza, WC externo, jardim, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. Todos os 
cômodos contam com ar condicionado, aquecimento solar, e belíssimo acabamento. VENDA 
R$  1.550.000,00 (ACEITA PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR DO IMÓVEL)***Imóvel Locado, 
excelente para Investimento***CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRECI CA07082 - AT 420m², 
AC 380m² - EXCELENTE SOBRADO COM COMPLETA INFRAESTRUTURA DE LAZER EM 
CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA INGLESA - 04 suítes duas no 
piso inferior todas com armários sendo 01 delas máster (02 closets e WC com hidro), 02 salas  
amplas (uma com living), jardim de inverno, lavabo, sala de TV, escritório, cozinha planejada, 
despensa, lavanderia, área de lazer com piscina, churrasqueira, forno de pizza, WC externo, 
jardim, garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. Todos os cômodos contam com ar con-
dicionado, aquecimento solar, e belíssimo acabamento. VENDA R$  1.550.000,00 (ACEITA 
PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR DO IMÓVEL)***Imóvel Locado, excelente para Investi-
mento***CORRETOR MÁRCIO LIMA -  CRECI: 202852F

AP04372 - EDIFÍCIO MAJESTIC – AU. 141m², NOVÍSSIMO - 03 Suítes com armários 
planejados, sala 03 ambientes, lavabo, cozinha planejada, área de serviço toda planeja-
da, banheiro de empregada, varanda gourmet de 19m² integrada com a cozinha e sala 
de jantar, 3 vagas de garagem. R$ 6.500,00 + COND + IPTU. CORRETORA: CINTIA 
BAMWART CRECI: 129578

AP05067 - DUE - AU 98 m² - APARTAMENTO  MARAVILHOSO TOTALMENTE  MOBILIA-
DO,  DECORADO E COM VISTA  DESLUMBRANTE - 03 dormitórios sendo 01 suíte (02 com 
armários planejados), WC social, sala ampla dois ambientes com ar condicionado, lavabo, 
cozinha com planejados, lavanderia com planejado, WC  social e varanda  fechada com vidros 
retráteis. Garagem para 02 autos e hobby box. Aquecimento à gás.  Dormitórios   preparados 
para receber ar condicionado. LOCAÇÃO R$ 4.000,00 + condomínio + IPTU. CORRETOR A 
SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - APARTAMENTO COM 03 DORMITÓRIOS (todo 
planejado) - 03 dormitórios (sendo 01 suíte com gabinete, espelho e Box Blindex), todos 
com armários planejados. 01 WC Social (com gabinete, espelho e Box Blindex). Sala ampla. 
Cozinha planejada. Varanda gourmet aberta com tela de proteção e churrasqueira. Gara-
gem para 02 carros cobertos. OBS.: Preparação para ar condicionado na sala e nos dorms.  
ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Salão de Festas. LOCAÇÃO R$ 2.300,00 + IPTU 
+ CONDOMÍNIO. CORRETOR SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

CA09546 - CASA COM PADRÃO DE CHÁCARA NO CENTRO DA CIDADE - EM 02 LO-
TES:  AT 2.071 m² -  AC 584 m².LOTE 1 - AT .969 m² - AC.442 m² - Piso Superior :  Ampla 
sala,  06 dormitórios, sendo 01 suíte máster ,  03 WC social,  Copa, cozinha com armários 
planejados, fogão, despensa, adega.  Piso  Inferior  : Copa cozinha, 01 WC Social, 02 
dormitórios, lavanderia, canil. LOTE 2 - AT 1.103 M² - AC142 M² -  Edícula : cozinha, 01 
WC social, quarto de despejo,  sauna, churrasqueira , piscina, ampla área verde com várias  
árvores frutíferas, pomar e  jardim. Totalmente murado - VENDA R$ 3.500.000,00 - LOCA-
ÇÃO R$ 10.000,00 + IPTU. CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049

SL01109 - SALA COMERCIAL INDAIATUBA - SP.  AT.400m² 
AC.200m² - 06 salas todas com banheiros, sala de reunião, 
sal depósito, copa, sala de espera, banheiro social, banhei-
ro com acessibilidade, jardim de inverno, salas preparadas 
para ar condicionado, vaga para 04 autos. Ótima localiza-
ção. R$ 8.000,00+IPTU. CORRETORA JUDITE - CRECI: 212063

VENDAS

TE06082 - Condomínio Residencial Primavera - Salto  -  
AT 1.294,48 m2 -  Terreno plano pronto para construir. R$ 
284.785,00. CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  
144.049

TE04153 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT 3.840m² - TERRENO 
DE ESQUINA R$ 552.000,00. CORRETORA SOLANGE CRECI: 
77091 – CELULAR (19) 99304-7300

AP05034 - JARDIM POMPÉIA - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
VILLA FELICITA - AÚ 83m² - 03 Dormitórios (sendo 01 suÍte). 
Armários planejados em 02 dorms e Gabinetes nos wcs. 01 
wc social. Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. 
Varanda Gourmet com Churrasqueira. 02 Vagas de Garagem 
no Subsolo. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina; 
Churrasqueira; Quadra Poliesportiva e Playground. VENDA 
R$ 480.000,00 - SOMENTE VENDA A VISTA (não aceita per-
muta). CORRETORA SOLANGE CRECI: 77091 – CELULAR (19) 
99304-7300

AP04902 - VILA SFEIR  - AU. 184,95m² - ALTO PADRÃO EM 
INDAIATUBA/SP -  02 UNIDADES POR ANDAR - 25 ANDARES 
- ANO DE CONSTRUÇÃO 2012 - 04 dormitórios ou Planta ver-
sátil, podendo ter seu layout alterado, para 3 suítes e living 
ampliado. Lavabo. Ampla suíte máster com aproximadamen-
te 25m² e varanda gourmet (preparada para fechamento em 
vidro). Entrada de serviço com WC de serviço. Ampla área 
de serviço. Copa integrada à cozinha. 03 vagas de garagem 
no 1° subsolo. Ventilação natural em todos os ambientes. 
Persianas em alumínio de enrolar automatizadas. Possibili-
dade de Fechamento de Varanda em vidro. Medição de luz, 

água e gás individualizada. Varanda Gourmet. Infra estru-
tura preparada para instalação de ar-condicionado em 
07 ambientes. Construção em alvenaria convencional, 
que permite alterações de layout.  Elevador com senha 
e biometria e hall social privativo. ÁREA DE LAZER DO 
CONDOMÍNIO: Piscinas adulto e infantil; Quadra de tênis 
profissional; Quadra de street ball; Saunas seca e a vapor; 
Lounge; Foyer; Salão de festas com cozinha para apoio; 
Salão de jogos; Brinquedoteca; Área fitness; Espaço 
gourmet. VENDA R$ 1.499.000,00 - IPTU da UNIDADE R$ 
1.425,31 + IPTU da GARAGEM R$ 287,20. AVALIA PER-
MUTA de imóveis em Indaiatuba e São Paulo e veículos 
até 50% do valor das unidades. CORRETORA SOLANGE 
CRECI: 77091 – CELULAR (19) 99304-7300

CA09143 - CASA TÉRREA - AT 160 M2 - AC 137 M2:  03 
dormitórios (sendo 01 suíte),  01 WC Social, sala, cozi-
nha com armários planejados, área  gourmet com chur-
rasqueira, garagem coberta para 02 autos. Localização 
privilegiada, próximo ao Parque Ecológico e a um dos 
principais supermercados -  VENDA R$ 440.000,00. COR-
RETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049.

CA08382 - JARDIM SÃO FRANCISCO - SOBRADO - AT 
125m², AC 152,90m², 03 Dormitórios (Sendo 02 Suítes), 
WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha America-
na Planejada, Lavabo, Área de Serviço, Edícula e Garagem 
P/ 02 Autos Coberto. R$ 520.000,00. CORRETORA: CIN-
TIA BAMWARTE CRECI: 129578

CA08463 - JARDIM ESPLANADA II - CASA TÉRREA - AT 300 
m², AC 180 m², 03 Suítes (sendo 1 com armários plane-
jados), sala para dois ambientes (Estar e Jantar), Lavabo, 
Cozinha Planejada, Espaço Gourmet C/Churrasqueira e 
Banheiro Auxiliar, Quintal e Garagem P/02 Carros Cober-
tos. Toda preparada para instalação de ar condicionado; 
preparada para aquecimento solar. R$ 850.000,00. IMÓ-
VEL LOCADO - EXCELENTE P/INVESTIMENTO. CINTIA 
BAMWARTE CRECI: 129578

LOCAÇÃO

SL01108 - SALÃO COMERCIAL - VILA GIORGINA - AT 
21m², Salão c/01 banheiro. Excelente localização. Ideal 
para escritório, barbearia, salão de beleza, papelaria. R$ 
1.000,00 + IPTU. CORRETORA SOLANGE CRECI: 77091 – 
CELULAR (19) 99304-7300

CA08341 - CASA COMERCIAL - AT 258m², AC 145m², 
05 Salas, 02 Banheiros (01 Adaptado), Cozinha Grande 
e Quintal. A 50m da Avenida Presidente Kennedy. R$ 
2.500,00 + IPTU. CORRETORA: CINTIA BAMWART CRECI: 
129578

AP04723 - PAU PRETO - Edifício Raquel - AU 137m2 - 03 
dormitórios planejados, sendo 02 suítes com closet e 01 
com varanda,   salas de jantar ,  estar  e de TV conjugadas, 
cozinha planejada e com fogão, 01 banheiro social pla-
nejado, lavanderia, varanda gourmet fechada com vidros 
retráteis,   churrasqueira, garagem: 02 vagas paralelas  
grandes. Com preparo para ar condicionado. Piso em Por-
celanato. OBSERVAÇÃO condomínio está incluso água e 
gás. LOCALIZADA EM UMA DAS ÁREAS MAIS NOBRES DA 
CIDADE -  LOCAÇÃO R$ 3.200,00+  condomínio + IPTU. . 
CORRETORA YURICO – (11 )99571-8989. CRECI  144.049

AP05263 - Apartamento residencial para Locação - Vila 
Almeida - Indaiatuba - SP - 91,00 m² útil com 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte,  sala de jantar, sala de estar, la-
vabo, cozinha planejada, 02 vagas cobertas. Locação: R$ 
3.600,00 + COND+ IPTU. CORRETORA JUDITE - CRECI: 
212063

AP05262 - APARTAMENTO PARA LOCAÇÃO - PIAZZA DI 
FIORI - 03 dormitórios sendo 01 suíte, (armários em 02 
quartos), banheiro social, cozinha planejada com fogão 
de embutir, sala de estar e jantar, lavanderia e banheiro 
de empregada,02 vagas independentes, (obs: condomí-
nio só tem 220v.). LOCAÇÃO R$1.700,00+IPTU+COND. 
CORRETORA JUDITE - CRECI: 212063
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 9093 - Apartamento Vila Homero - 3 dorm, sala, coz, banhei-
ro, área de serviço, varanda e 1 vaga garagem - R$ 1.800,00 +IPTU 

3 ref site 30997 - Casa Jardim Moacyr Arruda - 6 dorm, sala, co-
zinha, banheiros, área de lazer, quintal, churrasqueira, piscina e 
garagens  - R$ 10.000,00 + IPTU

7 Ref site 30159 - Casa Jardim Bom Princípio -  2 dorm, ba-
nheiro,sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 515.000,00

8 ref site 31034 - Casa Jardim Morada do Sol - 3 dorm , wc 
social, salas, coz, área de serviço e garagem R$ 350.000,00

4 ref site 30072 - Apartamento Jardim Tropical  -  3 dorm, 
coz, área de serviço, sala, wc social e 1 vaga de garagem R$ 
1.500,00 + Cond + IPTU

5 ref site 30858 - Apartamento Centro - 1 dorm, wc social e 
área de serviço - R$ 999,99 + IPTU

2 ref site 8853 - Casa  Vila Almeida  - 2 dorm , sala , coz , ba-
nheiro, churrasqueira, quintal, área de serviço e garagem  R$ 
1.500,00 + IPTU

10 ref site 24018 - Terreno Jardim Moacyr Arruda - Lote de 
250 m² - R$ 210.000,00

11 ref site 30921 - Apartamento Jardim Nova Indaiá- 3 dorm, 
coz, sala de estar e jantar, banheiro social e garagem - R$ 
380.000,00 + Cond 

12 ref site 30624 - Apartamento Jardim dos Colibris-  2 dorm, 
coz, sala, área serviço e 1 vaga - R$ 200.000,00 + Cond

9 ref site 31050 - Terreno Jardim Esplanada - Lote de 300 m²  resi-
dencial - R$ 320.000,00

1 ref site 31061- Casa Jardim Barcelona -  2 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem  R$ 2.000,00 + IPTU 
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CASAS

CA00466-VILA BRIZOLLA-2 dorms c/ suíte+dep+2vagas. .................. 
..................................................................................... R$ 320.000,00
CA00486-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte+dep+1vagas.................. 
................................................................................ R$ 340.000,00
CA00467-VILA LOPES- 2 dorms+ dep+ 2 vags. ........... R$ 350.000,00
CA00457-VILA TELLER- -3 dorms c/ salão comercial. R$ 450.000,00
CA00458-CARDEAL-casa para demolição c/ 443m de terreno .......... 
..................................................................................... R$ 350.000,00
CA00469-JD. DO VALE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ...................... 
................................................................................ R$ 420.000,00
CA00471-FLORENÇA-2 dorms +dep+2 vagas. ............ R$ 369.000,00
CA00479-MORADO DO SOL-5 dorms +dep+2 vagas. R$ 500.000,00
CA00482-JD. EUROPA-03 suíte+dep+2vagas. ............ R$ 600.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00480-PARK REAL-3 dorms c/ suíte e closet+dep+2 vagas. .......... 
..................................................................................... R$ 640.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dormsc/ suíte +dep+2 vags .R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ..... R$ 830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina ............... 
.................................................................................  R$ 1.400.000,00
CA00432-MARIA DULCE-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ................... 
.................................................................................. R$ 1.200.000,00
CA00476-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas ....R$ 1.490.000,00
CA00472-JARDIM MARINGA-3 suítes+dep+2 vagas.......................... 
.................................................................................. R$ 1.150.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagas .................... 
.................................................................................. R$ 1.350.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ............ 
................................................................................. R$  2.500.000,00

APARTAMENTO

AP00203-JD.COLIBRIS-2 dorms+dep+1vaga .............. R$ 200.000,00 
AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ................. R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03dorms+dep+2 vagas. ................... R$ 493.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dormsc/ suíte+dep+3vagas. ..................... 
..................................................................................... R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA- 2 dorms+dep+2 vagas  R$ 325.000,00
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas. .... R$ 350.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dormitórios +dep +piscina ................ 
.................................................................................. R$ 1.350.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ........................ 
..................................................................................... R$ 530.000,00
CH00063-TERRAS DE ITAICI- 1000m (terreno)........... R$ 410.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa  ................. R$ 500.000,00

TERRENOS

TE00325-JD.MURYAMA-244M  ...................................R$240.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ............................ R$ 212.000,00
TE00327-JD.PATELLI- 404M. ....................................... R$ 280.000,00
TE00300-EUROPARK-1000M ...................................... R$ 455.000,00
TE00301-RECREIO CAMPESTRE JOIA 915MTS ........... R$ 350.000,00

TE00216-BELA VISTA 250MATS. ................................. R$ 215.000,00
TE00323-RESIDENCIAL PRIMAVERA 1000MTS ..........R$ 250.000,00
TE00324-HELVETIA PARK 2- 490MTS ......................... R$ 539.000,00
TE00326-AV. CONCEIÇÃO-1375MTS. .......................R$2.950.000,00

SÍTIOS

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

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

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

LOCAÇÕES
CASA

CA00481-MOACYR ARRUDA- 3 dorms+dep+4 vagas ........................ 
................................................................................. R$3.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00416-PORTAL DOS IPÊS- 4 suítes+dep+4vagas. ........................... 
.................................................................... R$   7.500,00+cond+iptu
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina ............... 
..........................................................................R$  18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 1 dorm s+dep 1 vaga............................... 
...................................................................... R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagas .............................. 
....................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00204-SKY TOWERS- 2 suítes+dep+2 vagas .................................. 
....................................................................... R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00131-ED. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte +dep+2 vagas .................. 
.......................................................................... R$ 3.900,00 (incluso)
AP00194-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2 vagasR$ 4.000,00+con-
d+iptu
AP00198-LÊ CHATEAU- 3 dorms+dep+2vagas(mobilhado). .............. 
....................................................................... R$ 5.000,00    (incluso)
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ..... R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ..................... R$ 2.200,00+iptu
T00134-CIDADE NOVA 40M ..................................  R$ 2.000,00+iptu 
TE00079-EUROPARK 1000M .................................. R$ 1.500,00+iptu 

SALÂO E SALAS

SA00012-EDIFICIO DIPLOMAT-40MTS ......... R$2.500,00+cond+iptu
SA00014-OFFICE PREMIUM-77M. ................................. R$ 1.500,00
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. ..........................R$ 650,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  ..........................................R$ 5.000,00+ipt

GALPÕES

GL00040-AMERICAN PARK-A/T1150m A/C1022m............................ 
.............................................................................. R$ 15.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS C/ 3/4 DORMITORIOS

CA341-  JD. PRIMAVERA -  R$ 450 MIL -  Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suíte, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta para 2 carros e área gourmet. Possui armário embutido 
debaixo da escada. Aceita permuta c/ chácara.   
CA405 -  JD. PRIMAVERA -  R$ 650 MIL -  Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav., wc, gar. coberta para 3 carros e área gourmet. Aceita Permuta c/ 
Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. para 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e 
gar. coberta para 2 carros. Aceita permuta c/ casa em condomínio ou apto. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. para 2 carros e edícula. Possui churr., 
quintal, pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta c/ terreno 
até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil.                                                                                                                      
 CA306 – CIDADE NOVA – R$600 MIL -  3 dorm., 2 wcs, sala de estar dois ambientes, sala de 
jantar c/ área de luz, copa c/ armário, coz. planejada, lav., dispensa c/ prateleiras, gar. para 3 carros 
sendo 2 cobertas, edícula c/ 1 dorm., coz., wc e oficina. Possui área gourmet c/ churr. e quintal c/ 
pé de jabuticaba.  
CA320 – JD. VALENÇA – R$498 MIL -  Sobrado 3 dorm. c/ armários, sendo 1 suíte c/ closed, sala 
de estar dois ambientes, lavabo, wc, coz. planejada, dispensa e gar. coberta para 3 carros. Possui 
área gourmet c/ churr. e ar condicionado nos dorm.. Aceita permuta c/ terreno em condomínio ou apto. 
CA303 – JD. EUROPA – R$740 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, 
lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com banheiro, 
dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e churrasqueira, 
portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet), sala de 
estar c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, 
área gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, lav., 
área gourmet, piscina, churr., aquec. solar, boiler 400l, gar. coberta para 2 carros e descob. p/ 2 carros.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e sanca, 
coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. para 2 carros e churr..
CA300 – COND.VISTA VERDE – R$740 MIL – Sobrado 3 dorm. c/ varanda, 1 suíte c/ closed, wc, 
sala, lavabo, coz. c/ varanda gourmet e gar. para 2 carros. Possui ar condicionado e aquecedor solar.   

CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários 
embutidos, lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisa-
gismo, piscina preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet 
c/ sistema de som Bluetooth, churr. e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 -  4 suítes sendo 3 closets e uma c/ armário, 
escritório, sala de estar e sala de jantar c/ pé direito alto, coz. americana c/ ilha e armários embutidos, 
lavabo c/ lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lav., paisagismo, piscina 
preparada para aquecimento solar, gar. e entrada de serviço. Possui espaço gourmet c/ sistema de 
som Bluetooth, churr. e armário embutido.
CA311 – CONDOMINIO JARDIM DOS IMPÉRIOS – R$640 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de es-
tar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 2 carros sendo 1 coberta e área gourmet.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL -  3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closet, sala de 
estar, sala de jantar, coz., lav., wc, lavabo, gar. para 2 carros sendo 1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 -  Mansão c/ 5 dorm. sendo 5 suítes, salas amplas c/ 
três ambientes, sala de jantar e sala c/ lareira, copa planejada, coz. planejada, lav., dispensa, sacada, 
dorm. de empregada, casa de caseiro e gar. para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churr., 
jacuzzi c/ hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.390.000,00 - 3 dorm. sendo 3 suítes e 1 c/ closed, sala 
de estar, sala de jantar, lavabo, coz. planejada, lav. e gar. para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui 
piscina c/ cascata e churr. c/ área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.300.000,00 -  Sobrado c/ 3 dorm. 
sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar 2 ambientes, sala de TV c/ armários, sala de jantar, lavabo, 
varanda, coz., escritório, dispensa, gar. para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dorm. de empregada c/ 
wc c/partilhado. Possui piscina e churr.. Aceita permuta c/ terreno, apto ou casa térrea em condomínio
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$850 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closed e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem 
para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza. 
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.  

APARTAMENTOS

AP533 -  JD. MORUMBI -  R$150 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, lav. e gar. para 1 carro.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz., 2 
wcs, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas. 
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
coz. planejada tipo americana, lav., wc e gar. coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., sala, coz., lav., wc e gar. coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA -  PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dorm., sala, coz., wc, piso frio,1 vaga 
de gar. c/unitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dorm., sendo 1 suíte, coz. planejada, 
sala de TV c/ home Theater, varanda, 1 wc e gar. coberta para 2 carros. Edifício possui elevador e 
portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$220 MIL – 2 dorm. c/ armários, 1 wc, sala, coz., lav. e gar. para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dorm., 1 wc, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, coz. planejada, lav. e gar.. Área de lazer c/ churr. e salão de jogos. Possui portão eletrônico e 
elevador. Obs: Apto todo mobiliado. Aceita permuta c/ terreno, casa ou apto em Indaiatuba. 
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dorm., wc social c/ box, coz. planejada, sala 2 ambientes e 
gar. coberta para 1 carro.
AP519 – CENTRO – R$370 MIL -  3 dorm., sala de estar, coz. c/ armários, 2 wcs social, lav., wc de 
empregada e gar. coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL -  3 dorm. c/ armários e 1 suíte, sala de estar planejada, sala 
de TV, sala de jantar, coz. planejada, lav., 2 wcs, varanda c/ churr. e gar. coberta para 2 carros. Possui 
ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, lavabo, 
coz. americana, lav., sacada integrada c/ janela de vidro, cervejaria, adega de vinho, eletros de coz. e 
gar. para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. Área de lazer c/pleta e elevador. 
AP546-  CIDAE NOVA – R$405 MIL -  2 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, sacada, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. para 2 carros.
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.                                                                         

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS 
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

CHACARAS E SITIOS

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes c/ closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, chalé c/ 2 dorm, 
sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² -  64.534m² -  1 casa de 5 c/odos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH754 COLINAS I -  R$600 MIL -  2 dorm., sala, coz., wc, varanda, pomar, cercado c/ alambrado, 
gar. coberta para 2 carros.
CH706 COLINAS I – 795 MIL -  3 dorm. sendo 1 suíte, wc, sala de estar 3 ambientes, coz. ame-
ricana, varanda, lav., dispensa e edícula c/ wc. Possui área gourmet, piscina e quintal c/ cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 -  2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., varanda, 
wc, casa de caseiro, piscina pequena e gar..
CH716 – ITAICI -  R$850 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, varanda, coz., copa, lav., dispensa e edícula. 
Possui churr. c/ área gourmet, quintal, pomar e poço.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 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.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. MORADA DO SOL – R$1.650,00 -  Sobrado 4 dorm., sala, coz., wc, lav. fechada e gar.. 
VILA TODOS OS SANTOS – R$2.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavabo, quintal e garagem. 
JD. CALIFORNIA – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia fechada. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL -  R$700,00 – Kitnet 
PQ. SOLAR DOS PÁSSAROS – SALTO – R$1.300,00 – 2 dorm., sala, coz., wc e 1 vaga de gar.. 
BOSQUE DOS INDAIAS – R$1.200,00 – 2 dorm., sala, coz., wc, lav. e 1 vaga de gar.
JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria e 1 vaga de garagem. .  

SALÕES

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

SALAS

VILA MARIA HELENA -  R$1.700,00 -  Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA -  R$1.200,00 -  Área 35 m², wc 
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc 
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², c/ divisória tipo parede drywall, wc e 1 vaga de gar.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc
. 

TERRENOS

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

VENDA

Excelente imóvel em ótima localização na Morada do Sol com 04 ca-
sas de 03 cômodos espaços sendo duas com garagem   Todas completa-
mente independentes com renda de + de R$4.000,00  De R$750.000,00 
Por R$550.000,00. Aceita casa de menor valor. Corra!!
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Classificados

Morada do sol  - 
Rua:81 02 dormitó-
rios (01 suíte) sala/
cozinha americana, 
abrigo nos fundos e ga-
ragem p/ 02 autos. De 
270.000,00 POR APE-
NAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 
/ 3935-3294
SOBRADO JARDIM 
EUROPA: 3 dormitó-
rios + 1 uma suíte 2 
cobertas 2 descobertas 
19 99384 -7400
VILA AREAL ( PRÓXI-
MA DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
430.000,00 12 99774-
3282 WHATs
 CASA NOVA CON-
DOMÍNIO VEIENA 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas de garagem  
R$ 740.000,00 Tel 12 
99774-3282 WHATS
CASA NOVA CON-
DOMÍNIO BRÉSCIA 
3 dormitórios c/ suí-
te 1 vaga coberta 
R$ 715.000,00   12 
997743282 WHATS
Lindo Sobrado á 
venda Vila Furlan em 
Indaiatuba - 3 dor-
mitórios, sala ampla 
cozinha, área e servi-
ço, garagem, armários 
embutidos cozinha, 
dormitórios..  Venda 
R$ 750.000,00
Vende-se duas casas 
no mesmo terreno in-
teiro com 250 metros 
quadrados na Morada 
do Sol, bom para inves-
timento, casa da frente 

Sitio entre Monte Mor 
e indaiatuba: 13,5 al-
queires terra roxa e 
bom de água. Contato 
(19)99762-7708
Sitio em Elias Faus-
to: 35 alqueires pode 
ser vendido em duas 
partes, 1 parte de 20 
alqueires que possui 
casa e baracão, outra 
parte 15 alqueires ape-
nas terra e rio total de 4 
rios nos 2 . (19)99762-
7708
Chacara Mosteiro: 
com duas casa 2500 
m², otima topografia, 
piscina, churrasqueira, 
pomar. Casa com 1 
suite, sala , cozinha, 
varanda, e chalé com 
sala, coz conjugada, 
banheiro. R$ 980 mil. 
Aceita ap na praia Vila 
guilhermina como par-
te do pagamento. 
CHÁCARA COLINAS 
Com 2 dormitórios Ba-
nheiros feminino e mas-
culino R$ 750.000,00  
19 4105-7479

 
TERRENO JARDIM 
COLONIAL 150 me-

Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-
mitórios em ótimo 
acabamento e vaga 
de garagem portaria 
24 horas por apenas 
R$140.000,00 F . : 
99762-7997 / 98271-
6141 Corra!
Apartamento novo 
Villa Heveltia - 2 
dorm., vaga de gara-
gem, lazer completo. 
Ao lado da Santos Du-
mont, 5 minutos do 
centro, 01 minuto do 
aeroporto internacio-
nal e Viracopos. R$ 
252.542,02. Financia-
mento pelo casa ama-
rela e Caixa poupança. 
F.: (19)  98346-2299

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
SÍTIO MONTE MOR 
1,5KM do centro de 
Monte Mor, Via asfalta-
da, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada. 19 4105-7479
Venda de Sítio: de 
quase dois alqueires, 
plano, bastante água, 
cerca nova, três ca-
sas, um grande gal-
pão, valor de 450 mil 
e aceita proposta e 
parcelamento. Contato 
(19)99762-7708

com sala, cozinha, ba-
nheiro e 2 dormitórios 
e a casa do fundo pos-
sui 2 dormitórios, sala, 
cozinha com móveis 
planejados, banheiro, 
ambas possuem lavan-
deria, quintal, garagem 
para 5 carros e portão 
eletrônico.Aceita Ter-
reno como parte do 
pagamento. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa nova 
no Jardim Colibris 
- Casa com 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, 
quintal, garagem para 
2 carros, portão ele-
trônico, aceita financia-
mento e está no valor 
de 300mil. Contato 
(19)99762-7708.
Monte verde próximo 
ao parque temático 
- com 2 quartos, sem 
1 com guarda roupas 
planejado, sala de visi-
ta e sala de tv, cozinha 
planejada, 2 banheiros, 
garagem p/ 2 carros, 
churrasqueira com pis-
cina aquecida, edícula, 
lavanderia no fundo, 
canil, terreno inteiro 
com 131m2 construído 
– R$ 580mil aceita fi-
nanciamento. Contato: 
19 98768-0033
Vendo/Troco - Loca-
do: R$3.800,00 - Pré-
dio residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 4 
imoveis independen-
tes, Terreno 250m², 
contruído 230m². Óti-
mo local.Valor R$ 830 
mil. Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Vendo casa no Par-
que das Frutas - Tro-
co por chácara ou 

casa maior - Casa 
com 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros, 
terreno de 150m², área 
construída 133m². Te-
lefone: (19) 3816-8112

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

 
Vende Ap Vitória Re-
gia: em Indaiatuba 2 
dorm, sala cozinha um 
wc social, uma vaga de 
garagem. Valor 160 mil 
aceito proposta conta-
to (19)99762-7708
A P A R T A M E N T O 
PLAZA BELA VISTA: 
2 dormitórios c/ suíte 2 
vagas de garagem 19 
99384-740
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de 
ent rada +  parce-
las de R$1.210,00 
F . :  99762-7997 / 
9-8271-6141Corra!

tros R$ 185.000,00 19 
99384-7400
 Terreno Jardim  Es-
planada I: com área de 
300mI a 4 minutos de 
caminhada até ao Co-
legio Objetivo. O valor 
é  de R$370.000,00. 
Tratar direto com a 
proprietária pelo ce-
lular (19) 99576-4583 
- Patrícia.
Condomínio fecha-
do: Horizontwn, ter-
reno 450 mCel: 13 
997123768
TERRENO ELIAS 
FAUSTO 175 me-
tros R$ 57.000,0019 
99384-7400

 
Sala comercial à ven-
da e Locação Office 
Premium - escritório 
e wc.   Locação R$ 
1.200,00 + Cond.. + 
IPTU     Venda R$ 
310..000,00

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

 
Ofereço-me: Para tra-
balhar como pedreiro, 
encanador, e jardineiro 
contato 19 99776-6841 
whats
Ofereço-me  como 
manicura, cabeleireira 
e depiladora atendi-
mento a domicilio 19 
99369-5615/ 19 3935-
0499
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ACABADOR DE MÁR-
MORE – Experiência 
em acabamentos di-
versos em mármores 
e granitos (45 graus, 
reto, boleado, meia 
cana, rebaixado. Re-
sidir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE FA-
TURAMENTO – Ex-
periência na área 
Fiscal, emissão de 
Notas Fiscais e co-
brança. Desejável 
superior completo 
ou cursando. Pacote 
Office.

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

AUXILIAR DE LIM-

PEZA – Experiência 
na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibili-
dade de horários.

AUXILIAR DE LOGÍS-
TICA – Residir em Va-
linhos. Ensino médio 
completo. Informática 
básica. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa. 
Experiência em Almo-
xarifado, separação de 
pedidos e expedição de 
materiais.

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

CONTROLADOR DE 
ACESSO – Experiência 
na função. Ensino mé-
dio completo. Disponi-
bilidade de horários.

JARDINEIRO – Expe-
riência na função com-
provada em carteira. 
CNH categoria B. Ex-
periência em máqui-
nas de cortar grama, 
soprador e dirigir tra-
tores.

MOTORISTA – CNH ca-
tegoria D. Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Para tra-
balhar em Loja de ma-
terial de construção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos em Metrologia 
e Leitura e Interpreta-
ção de desenho me-

cânico. Experiência 
em operar máquinas 
convencionais.

OPERADOR DE TOR-
NO CNC– Experiência 
em operar Torno CNC 
e Centro de usinagem 
(Comandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em Metrologia. 
Ensino médio. Dese-
jável possuir Curso de 
Leitura e Interpreta-
ção de Desenho.

PROGRAMADOR DE 
TORNO CNC – Expe-
riência em progra-
mação de máquinas 
CNC (Centro de usi-
nagem e torno CNC). 
Desejável Técnico em 
Mecânica. Residir em 
Indaiatuba ou região.

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.TARZINA PRESCINA-
TO TUMIATE com 86 
anos, Viúvo (a) de MILTON 
TUMIATE sendo filha de 
ANTONIO PRESCINATO 
e NICA ZANI. Deixa os fi-
lhos: FRANCISCO, MARLI 
(Maiores). Falecido (a) em: 
30/06/2021 e sepultado (a) 
no Cemitério da Saudade 
em Apucarana/PR aos 
01/07/2021.

2.ROBERTO PEREIRA 
DIAS com 73 anos, Convi-
via Maritalmente com ANA 
VICENTINA TONELLI sen-
do filho de LUIZ PEREIRA 
DIAS e MARIA APARECI-
DA DIAS. Deixa os filhos: 
ANDERSON, FERNAN-
DO, VIVIANE, ANA MARIA 
(Maiores). Falecido em: 
05/07/2021, e Sepultado no 
Cemitério Nossa Senhora 
do Desterro aos 06/07/2021.

3.APARECIDA SARTO-
RELLI POLETTI com 61 
anos, Solteira sendo filha 
de ANTONIO POLETTI 
e ROSA SARTORELLI 
POLETTI. Deixa os filhos: 
FERNANDO e NATALIA 
(Maiores). Falecido (a) em: 
07/07/2021, e Sepultado 
(a) no Cemitério da Sau-
dade em Sumaré-SP aos 
08/07/2021.

4.ZENAIDE MAURICIO 
DOS SANTOS com 80 
anos, Casada com OTACI-
LIO JOSE DOS SANTOS 
sendo filha de MANOEL 
MAURICIO DOS SANTOS 
e MARIA MAURICIO DOS 
SANTOS. Deixa os filhos: 
ADEMARIO, ADILSON, 
ADEMILSON, ADENILZA 
e ADRIANA (Maiores). Fa-
lecido (a) em: 13/07/2021, 
e Sepultado (a) no Cemi-
tério da Vila Formosa aos 
14/07/2021.

5.CLAUDINEI PELEGRIN 
com 69 anos, Casado com 
LUCELINA MARIA MAGA-
LHÃES PELEGRIN sendo 
filho de ALEXANDRE PE-
LEGRIN e MARCELINA 
GRANADO. Deixa os filhos: 
DENILSO, SIRLEI, ALEX 
SANDRO, DOUGLAS 
(Maiores). Falecido em: 
19/07/2021, e Sepultado no 
Cemitério de Moreira Sales 
aos 20/07/2021.

6.LUIZ GERALDO DE 
OLIVEIRA MOURA com 
58 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ARLINDO 
DE MOURA e MARIA TE-
RESA DE OLIVEIRA MOU-
RA. deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 27/07/2021, Velado(a) 

no DIRETO, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/07/2021. 

7.JOSE DE CARVALHO 
com 48 anos , Casado (a) 
com MARIA IRAIDE PAIVA 
DE CARVALHO sendo fi-
lho(a) de LAIR DE CARVA-
LHO e ANA ROSA MUR-
BAK DE CARVALHO. deixa 
filho(s): URIEL(22),MARIA 
TALITA(18), JOSE ( FAL)., 
Falecido em: 27/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/07/2021. 

8.MESSIAS DA SILVA 
com 37 anos , Casado (a) 
com DEBORA DA CUNHA 
SILVA sendo filho(a) de CI-
CERO INACIO DA SILVA 
e ANTONIA INACIO DA 
SILVA. deixa filho(s): AN-
THONY 5, HELOISA 02, 
Falecido em: 27/07/2021, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
28/07/2021. 

9.EVELYN GABRIELA 
FERREIRA com 38 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOVENTINO 
FERREIRA e MARIA APA-
RECIDA BUENO. deixa 
filho(s): PEDRO(22) , 
RUAN(18)., Falecido em: 

27/07/2021, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
28/07/2021. 

10.AGATHA VITORIA 
DOS SANTOS LEITE 
sendo filho(a) de JULIO 
CESAR LEITE e BREN-
DA MONIQUE DOS SAN-
TOS MELO. Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 28/07/2021. 

11.MARIA AUXILIADORA 
CAMARGOS com 55 anos 
, Era Separado(a) sendo 
filho(a) de AMELIA CA-
MARGOS DOS SANTOS. 
deixa filho(s): LUCAS 23, 
Falecido em: 28/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/07/2021. 

12.REGINALDO APARE-
CIDO ESQUEVINIM com 
45 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de REINAL-
DO ESQUEVINIM e AN-
TONIA LEITE DE MOURA 
ESQUEVINIM. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 28/07/2021. 

13.DEJALMA PAULINO 
DA SILVA com 87 anos , 

Escaneie este QR 
Code para acessar.

VEJA A LISTA 
COMPLETA!
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Casado (a)  sendo filho(a) 
de HORACIO PAULINO DA 
SILVA e BENEDITA MARIA 
DA SILVA. deixa filho(s): 
DENIS, DECIA, DEISE 
(MAIORES), Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 29/07/2021. 

14.JAIR BAUCH com 74 
anos , Casado (a) com 
SILVANDINA FIDELCINO 
BAUCH sendo filho(a) de 
BENEDITO DE OLIVEI-
RA BAUCH e DAURA DE 
ALMEIDA BAUCH. dei-
xa filho(s): HELENICE 
54, ARILDO 51, HELE-
NILDA 49, Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 29/07/2021. 

15.CARLITO SOUZA 
OLIVEIRA com 64 anos 
, Casado (a) com MARIA 
ELICERIA DOS SANTOS 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de DIONIZIO RODRIGUES 
DE OLIVEIRA e OVIDIA 
SOUZA DE OLIVEIRA. dei-
xa filho(s): RONNIE VON, 
VANDERLEIA , RONAL-
DO , ANDREIA, ROMENIL 
(MAIORES), Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 29/07/2021.

16.IZIDORO GARCIA 
com 70 anos , Casado (a) 
com FIDELINA RAMONA 
GONSALES GARCIA sen-
do filho(a) de BERNAR-
DO GARCIA e JUVIDA 
AGUERO GARCIA. deixa 
filho(s): ROILSON, DORE-
ONILDES , RHOUELSON 
, DEBORA (MAIORES), 
Falecido em: 28/07/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
29/07/2021. 

17.IRACI ROSA DE SOU-
ZA RIBEIRO com 62 anos 
, Casado (a) com JOSE 
FERNANDES RIBEIRO 
sendo filho(a) de JOSE 
DIOGO DE SOUZA e ZUL-
MIRA ROSA DE OLIVEI-
RA. deixa filho(s): ELAINE, 
JUNIO, MAIKON, GREICE 
(MAIORES), Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 29/07/2021. 

18.ANTONIO DONIZETE 
PEDROSO com 58 anos 
, Era Divorciado(a)  sendo 
filho(a) de ANTONIO PE-
DROSO e JOSEPHINA 
GARCIA PEDROSO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 28/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 29/07/2021. 

19.ROSE  ANGELA VI-
CENTE ROCHA DE BRITO 
com 44 anos , Casado (a) 
com ANTONIO MARCOS 
DE BRITO sendo filho(a) 
de ANTONIO VICENTE DA 
ROCHA e MARIA ANTONIA 
VICENTE. deixa filho(s): 
SOFIA 7, Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 29/07/2021. 

20.EUNILDE MARIA PE-
REIRA com 77 anos , Ca-
sado (a) com EXPEDITO 
VITOR PEREIRA sendo 
filho(a) de LUIZ MARÇULLI 
FILHO e MARINA GAR-
RIDO MARÇULLI. deixa 
filho(s): ROSEMEIRE 54, 
REGINALDO 42, Falecido 
em: 28/07/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 29/07/2021. 

21.CLAUDIO COMPRI 
com 73 anos , Casado 
(a) com ANA MARIA MEI-
RELLES COMPRI sendo 
filho(a) de ANGELO COM-
PRI e ELYDIA RODRI-
GUES COMPRI. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
28/07/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 29/07/2021. 

22.REGINA DE JESUS 
VELAME com 65 anos , 
Era Divorciado(a)  sen-
do filho(a) de HILARIO 
COELHO VELAME e 
TEODORA DE JESUS 
VELAME. deixa filho(s): 
ROSANGELA 47, REGI-
NALDO ( F )., Falecido 
em: 29/07/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 29/07/2021. 

23.GLEYSON FARNEY 
LIMA DIAS com 46 anos 
, União estável com PA-
TRICIA KANAIE FER-
NANDES PATRICIO sen-
do filho(a) de JOSE DIAS 
SOBRINHO e ZULEIDA 
DE LIMA DIAS. Deixou 
a filha RAQUEL (Maior). 
Falecido em: 29/07/2021, 
e sepultado(a) no Cemi-
tério Jardim  Parque dos 
Ipês aos 30/07/2021. 
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Elaboramos uma lista de filmes para quem prefere comemorar o dia no conforto do lar

Confira dicas de filmes para curtir o 
Dia dos Pais em casa com a família

BÁRBARA GARCA
redação@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO

“Você culpa seus pais 
por tudo. Isso é absur-
do. São crianças como 

você, o que você vai ser 
quando crescer”. Não é só 
na canção “Pais e filhos”, 
da Legião Urbana que a arte 
se mostra interessada nas 
relações entre pais e filhos. 
O cinema também tem belas 
obras sobre esse tema. Para 
você que ainda está cum-
prindo o isolamento físico 
da pandemia, ou que prefere 
passar o Dia dos Pais em 
casa, nós elaboramos uma 
lista de filmes para curtir em 
família:

“O Milagre da Cela 7”, 
de Memet Ada Oztekin: 
Este filme já teve vários 
remakes pelo mundo, mas 
essa é a versão turca que 
fez sucesso na Netflix ano 
passado. Conta a história de 
um pai, com uma deficiência 
intelectual, que se envolve 
em um acidente e acaba sen-

do injustamente preso pelo 
assassinato de uma menina. 
Por isso, fica impedido de ver 
sua filha pequena. Impossí-
vel não se emocionar.

“Interestelar”, de 
Christofer Nolan: À pri-
meira vista, o filme pode pa-
recer apenas ficção científica, 
ao apostar na viagem pelo 
espaço do capitão Cooper 
em busca de um planeta ha-
bitável, depois da destruição 
da Terra. Mas muita gente se 
esquece da importância que 
o amor entre ele e sua filha 
Murphy tem para o enredo: 
é só através da ligação entre 
os dois, que a humanidade 
pôde ser salva.

“Uma babá quase per-
feita”, de Chris Columbus: 
Esse já é uma comédia co-
nhecida das sessões da tar-
de, com Robin Willians no 
papel principal, que garante 
boas risadas quando após 
uma separação conjugal, o 
pai se disfarça de babá, só 
para cuidar dos filhos todos 
os dias. É divertido, mas traz 

um bom exemplo de pai, 
e relembra como a separa-
ção pode ser difícil para as 
crianças.

“O Juiz”, de David 
Dobkin: Esse é daqueles 
filmes para quem gosta de 
tribunais e suspense. Quando 
um juiz experiente e de idade 

já avançada é acusado de um 
crime, ele se vê obrigado a 
resgatar a relação desgastada 
com o filho, também advo-
gado, para que o defenda. 
Um daqueles filmes que 
prende a atenção o tempo 
todo, com final surpreen-
dente.

“Viva – a vida é uma 
festa”, da Disney: “Lembre 
de mim, hoje eu tenho que 
partir. Lembre de mim, se 
esforce pra sorrir”. Essa é a 
canção que fica na memória 
ao assistirmos a animação. 
Conta a trajetória de Miguel 
para realizar seu sonho de 

tornar-se músico. Muito 
mais que um filme infantil, 
ou uma história para incen-
tivar a busca pelos ideais, 
essa é uma narrativa sobre 
a importância da família, e 
de como pai e filha nunca se 
esquecem, mesmo que em 
mundos diferentes.

“O Milagre da Cela 7” conta a história de um pai com deficiência intelectual, condenado e preso injustamente por um crime, e sua luta para rever a filha
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Otimismo vem com o aumento do horário de funcionamento e da presença de até 80% do público nos estabelecimentos 

Comerciantes esperam aumento de 
até 50% nas vendas no Dia dos Pais

ELOY DE OLIVEIRA
redação@maisexpressao.com.br

JME

Comerciantes do 
centro e dos dois 
shoppings de In-

daiatuba, ouvidos pelo 
Mais Expressão, fizeram 
uma previsão otimista em 
relação à expectativa de 
vendas para o Dia dos Pais: 
algo entre 30% e 50% na 
comparação com 2020.

De acordo com a asses-
soria do Polo Shopping, o 
maior da cidade, o Dia dos 
Pais normalmente é a ter-
ceira melhor data de ven-
das, atrás do Dia das Mães 
e do Natal, mas neste ano 
ganhou um status melhor 
por causa da flexibilização.

Essa justificativa para 
uma previsão de vendas tão 
otimista, calcada nas am-
pliações de funcionamento 
(até 22h) e de público (até 
80% da capacidade), é 
também a apontada pelos 
comerciantes do centro e 
do Shopping Jaraguá.

Estratégias
Devido à pandemia, os 

comerciantes estão se es-
forçando mais para atrair a 
atenção dos clientes e para 
fechar negócios. Além das 
promoções com sorteio de 
brindes para determinados 

volumes, há inovações.
No Jaraguá, por exem-

plo, os pais que trabalham 
no empreendimento foram 
convidados a participar 
de um ensaio fotográfico 
usando os principais pro-
dutos que estão à venda nas 

várias lojas de lá.
No Polo, as compras 

acima de R$ 150 darão 
direito aos clientes de roda-
rem uma roleta e concorre-
rem a diferentes presentes 
nas lojas do empreendi-
mento e todos os partici-

pantes receberão brindes, 
limitados a dois por CPF.

Nas lojas do centro, há 
promoções mais comuns, 
como oferta de brindes a 
partir de determinado volu-
me de compras e descontos 
para quem comprar em 

maior quantidade, além de 
ações para fidelização de 
clientes. 

Presentes
Entre os presentes mais 

procurados neste ano nas 
lojas do centro estão calça-
dos, roupas e kits de cerveja 
e esporte. De acordo com 
os comerciantes, esses são 
produtos mais baratos e são 
itens de necessidade nesse 
momento.

A procura tem a ver 
com a proximidade de libe-
ração total das atividades, 
já anunciada pelo governo 
do Estado para este mês 
ainda. Para esses comer-
ciantes, as pessoas estão 
se preparando para novas 
aglomerações.

Nos shoppings, os pro-
dutos mais procurados con-
tinuam sendo celulares e 
smartwatch, mas também 
estão na lista perfumes, 
calçados, roupas, acessó-
rios e os kits de churrasco, 
cerveja, esportes e filmes. 

Entre os presentes mais procurados pelos filhos neste ano estão calçados, roupas e kits de cerveja e esporte



A ex-mulher Jane, os fillhos Kim, Ian e Winnie, o David e o Clark

ARQUIVO PESSOAL

Homem vive um novo amor, mas 
não abandona chance de ser pai
David Ramos tomou coragem e acabou com um casamento de 19 anos para viver um outro amor

“Meus filhos são os 
meus alicerces”. 
Com essa frase o 

chefe do Departamento 
de Transportes da Câma-
ra de Vereadores de In-
daiatuba, David Ramos, 
de 57 anos, define o que 
lhe deu forças para mudar 
a sua vida no passado e 
que o lhe deixa feliz hoje.

É que ele decidiu 
trocar a sua orientação 
sexual depois de um ca-
samento de 19 anos com 
uma mulher, que foi res-
ponsável pelo nascimen-
to de dois meninos e uma 
menina, para se unir e 
viver um novo casamen-
to, mas desta vez com um 
homem. 

“Tudo já estava em 
mim desde o início. Mui-
ta gente diz que eu mudei 
a opção sexual. Não é 
uma opção. É uma orien-
tação mesmo, porque eu 

estava voltado para o 
casamento hetero. Apesar 
disso, sentia atração por 
homens e não me enten-
dia, não me encaixava”, 
disse ele.

Vai passar
Quando se tornou 

adolescente, na década 
de 70, David não via 
exemplos na sociedade 
de pessoas que eram 

como ele. Então achou 
que gostar de homens 
era um sentimento que 
iria passar com o tempo. 
Por isso, seguiu hetero.

“Não existia o termo 

gay, que só foi adotado 
na década de 80. Me-
ninos que gostavam de 
homens eram afemina-
dos ou queriam se vestir 
de mulher. Eu não era e 
nem queria nada disso, 
mas gostava de homens 
e sufoquei isto”.

As coisas mudaram 
quando conheceu Jane 
e se apaixonou por ela. 
Casaram-se no civil e 
no religioso e tiveram 
os filhos Kim, Yan e 
Winnie. “Eu estava fe-
liz com o casamento 
hetero, porque achava 
que aquele gostar de 
homens ia passar, mas 
não passou”.

David disse que o 
casamento se desgastou 
e então resolveu se se-
parar antes que tudo vi-
rasse apenas uma briga 
de todo dia. A partir da 
separação foi viver com 
o amigo Clark para po-
der dividir as despesas e 
se descobriu.

Decisão
“Nessa época já havia 

mais informação sobre os 
sentimentos que eu tinha. 
A literatura e a mídia fa-
lavam mais. Mostravam 
os diversos modos de ser 
LGBT. Eu vi que não era 
diferente e que havia um 
espaço para o meu jeito”.

Quando percebeu essa 
situação com o Clark, a 
primeira coisa que David 
fez foi contar aos filhos e 
eles todos o apoiaram. “Eu 
não admito perder meus 
filhos. Eles foram os meus 
alicerces”. Por isso, ele se 
casou no civil com Clark e 
hoje vivem em harmonia.

“Com o amor e carinho 
dos meus filhos, contei ao 
mundo, postei fotos e hoje 
sou muito feliz. Se me 
perguntar se me arrependo 
de ter sido hetero, nunca. 
A Jane me deu três filhos 
maravilhosos. Ela é uma 
amiga querida e presente 
hoje. Temos uma família”, 
resumiu.
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REPRODUÇÃO

Diversos restaurantes estão preparando um cardápio especial para o feriado

No Dia dos Pais 
nada melhor que 
um almoço em 

família. Seja em casa ou 
em um restaurante o im-
portante é passar o dia 
com aquele que sempre 
te apoia e te dá conselhos 
nos momentos que mais 

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

Filé à Parmegiana – Restaurante Caipirão

Almoço de Dia dos Pais? Confira algumas 
opções de restaurantes em Indaiatuba

precisa.
Por isso, o Jornal Mais 

Expressão preparou uma 
lista com restaurantes e 
opções saborosas para 
aqueles que querem pas-
sar o Dia dos Pais fora 
de casa.

Filet Vaticano – É 
um prato bem servido, 
para mais de duas pes-

soas. Um filet mignon 
bem grelhado, recheado 
com catupiry e presunto. 
Acompanha palmito, ba-
tata frita e arroz branco. 
Faz parte do cardápio do 
Restaurante Caipirão, que 
fica na rua Martha Car-
margo Infanger, nº 18, na 
Vila Homero. Na compra 
de um prato, por causa do 
feriado você ganha uma 

long neck Einsenbahn 
Pilsen!

Costelinha de porco 
à Barbecue – Costeli-
nha de porco frita e bem 
servida, coberta com o 
famoso molho barbecue. 
Acompanha arroz branco, 
batatas laminadas e fritas, 
com outras opções de 
acompanhamentos. É um 

REPRODUÇÃO

Tainha – Pezão Bar

dos pratos queridinhos do 
Tuia Armazém, que fica 
Rodovia Ceccon, 370, 
Altos da Bela Vista.

Filet de Pintado Gre-
lhado com Legumes – 
Novidade no cardápio do 
Pezão Bar, é uma gene-
rosa porção de postas de 
pintado bem grelhadas, 
cercadas por batatas rusti-

cas e legumes refogados. 
O prato é bem colorido 
e serve até três pessoas. 
Outra opção muito pedida 
é a porção de bolinhos de 
bacalhau com queijo. Para 
você que ainda não co-
nhece um dos bares mais 
tradicionais da cidade, o 
Pezão Bar fica na Aveni-
da Presidente Kennedy, 
1569.
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REPRODUÇÃO

Rodízio  Japonês 
– Para aqueles que cur-
tem a culinária japone-
sa, o rodizio é a opção 
mais completa e econô-
mica, com sushis, sashi-
mis, temakis, hot rolls, 
salmão grelhado e tudo 
o que você imaginar. 
Um lugar interessante 
é o restaurante Daisho, 
que fica na Avenida 
Antônio Estanislau do 
Amaral, 320. Por causa 
do Dia dos Pais, estão 

Rodízio Japonês - Daisho

com uma promoção de 
cervejas: na compra de 
uma Cristal, você ganha 
uma Ipa.

Moqueca de Tilá-
pia – A moqueca é um 
ensopado com toques 
da cozinha nordestina, 
como coentro,  azei-
te de dendê e leite de 
coco. Nesse friozinho, é 
uma boa opção de pra-
to quente. Você pode 
encontrá-la no Pesquei-

ro Santo Agostinho, 
que fica na Estrada Lix 
da Cunha, nº 2739, no 
bairro Tombadouro. 
Também é um jeito de 
sentir o contato com a 
natureza, já que o lema 
deles é: “Natureza, Paz, 
Amor: a receita da feli-
cidade”.

Carne com risoto: 
A Rybu é  uma Ste -
akhouse, ou seja, sua 
especialidade são as 

carnes. Então, para os 
carnívoros, é o melhor 
lugar para encontrar os 
cortes mais saborosos, 
bem temperados e no 
ponto que o cliente gos-
ta. O Restaurante fica 
na Avenida Conceição, 
349, no bairro Cidade 
Nova 2, mas também 
entrega por aplicativo.

Carré de Cordeiro - 
O Simetria Restaurante 
oferece neste domingo 

REPRODUÇÃO

Carré de Cordeiro na manteiga de ervas doces - Simetria Restaurante 

o Carré de Cordeiro 
na manteiga de ervas 
doces, que é o prato 
especial do menu. Além 
de Picanha grelhada, 
Linguiça toscana, Cos-
telinha barbecue, Feijão 
tropeiro e o Cebolete 
ou Vinagrete. Os gre-
lhados podem ser com-
binados com o buffet 
de pratos principais, 
que oferece Arroz, Ri-
soto com parmesão e 
redução de balsâmico, 

Medalhão de mignon 
com crosta de ervas, 
servido com redução de 
Whisky, Batata rústica 
com cheddar, Legumes 
assados na manteiga, 
Bacalhau fresco sobre 
purê de ervilha a amal-
fitana, Torteli de queijo 
ao creme de cogumelos 
e Creme du Barry.  O 
endereço é na Aveni-
da Francisco de Paula 
Leite, 3.027 no bairro 
Campestre Jóia. 
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LILO CLARETO

Família vende imagens de acervo 
para eternizar olhar de fotógrafo
Lilo Clareto morreu vitimado pela Covid-19, mas deixou registrado a violência contra a Floresta Amazônica
DENISE KATAHIRA
redacao @maisexpressao.com.br

A incrível imagem das árvores submersas apodrecendo nas águas é, ao mesmo tempo, triste e artisticamente bonita

O Dia dos Pais está 
próximo e uma 
menina de dois 

anos não poderá passar 
este dia ao lado do seu pai. 
Isso porque ela o perdeu 
devido a complicações da 
Covid-19, após 30 dias 
de internação em hospital 
particular.

E desde então ela e 
sua mãe tem vivido dias 
difíceis, pois devido a 
internação a esposa de 
Lilo Clareto está com uma 
grande dívida de despesas 
hospitalares, pagas em 
parte por uma vaquinha 
entre amigos e familiares 
e uma campanha de crow-
dfunding.

Porém, ainda resta qui-
tar uma parte da dívida e 
por isso a família decidiu 
abrir o acervo de fotos do 
fotógrafo para a venda 
por meio de uma lojinha 
virtual.

Lilo Clareto é um pro-
fissional extremamente 
respeitado no meio jor-
nalístico, tendo, em seus 
mais de 40 anos de profis-
são, passado pelos veícu-
los O Estado de São Paulo 
e Revista Época, pelos 
quais recebeu premiações, 
entre as quais, a estatueta 
Líbero Badaró, a mais 
importante do jornalismo.

O olhar do fotógrafo
O fotógrafo Lilo Clareto 

defendeu, nos últimos anos, 
a floresta Amazônica e seus 
povos com suas lentes e 
olhar crítico. Solidário aos 
ribeirinhos, que tiveram 
que abandonar seus lares 
para a construção de uma 
usina hidrelétrica, e aos po-
vos indígenas, que seguem 
tendo suas terras invadidas 
por garimpeiros e posseiros, 
com rara sensibilidade, Lilo 
registrou de maneira poética 
e singular essas violências, 
retratadas nas fotos de sua 
galeria virtual (www.lilo-

clareto.com.br).
Suas fotos também 

mostram o resultado do 
represamento do Rio Xin-
gu para criar a bacia de 
água que faz funcionar as 
turbinas da hidrelétrica, é 
um registro que traz, com 

muita delicadeza, a potência 
desta cena de destruição. A 
incrível imagem das árvores 
submersas apodrecendo nas 
águas é, ao mesmo tem-
po, triste e artisticamente 
bonita.

Criança no Rio e Pas-

sarinho são as duas fotos 
mais emblemáticas desta 
coletânea – e não por acaso 
as mais pedidas pelos ad-
miradores do trabalho do 
fotógrafo. Elas reproduzem 
a felicidade das crianças ri-
beirinhas, brincando no rio, 

o seu parque de diversão. 

Campanha Dia dos Pais
Para o mês dos pais, foi 

criada ainda uma campanha 
que oferece durante todo 
mês de agosto três opções 
de presente: Kit Sagrado 
Xingu: com o livro “Brasil: 
Construtor de Ruínas”, de 
Eliane Brum + 1 foto 30x30 
(o cliente escolhe entre duas 
imagens impressionantes 
do rio Xingu); Kit Arte no 
Asfalto: com o livro “O 
palhaço e o Psicanalista” 
de Christian Dunker + 1 
foto 30x30 Arte no Asfalto 
(também aqui, há duas op-
ções de fotos artísticas de 
uma série de registros de 
imagens impregnadas nas 
ruas de São Paulo). Vale-
-presente: o cliente dá ao 
presenteado a oportunidade 
de escolher entre o leque de 
lindas fotos ou camisetas 
oferecidas no site.

A loja pode ser acessa-
da pelo  www.liloclareto.
com.br
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O Jornal Mais Expressão separou opções de presentes para todos os tipos de pais
Dicas de presentes para o Dia dos Pais

Lojas Carneiros

Consolidada no mercado da 
moda, as Lojas Carneiros comer-
cializa com total exclusividade as 
melhores marcas do mundo como 
Aleatory, Lacoste, Tommy Hilfi-
ger e U.S.Polo, além da sua própria 
marca Carneiro, com a mesma 
qualidade, porém com preços 
competitivos. As Lojas Carneiro 
oferecem além das coleções mas-
culinas, acessórios e calçados, e 
está presente nas cidades de Indaia-
tuba, Salto e Itu. Quem conhece já 
sabe, se é da Carneiro é Original. 
Em Indaiatuba, você encontra as 
Lojas Carneiros no Polo Shopping 
(Loja 103) e o Outlet (Loja 90) e 
na Rua 24 de Maio, 1438, Centro. 
www.lojascarneiro.com.br

Duas Rodas

Seu pai é aventureiro ou adora andar de mountain bike?  Então nossa dica 
são as bicicletas da Duas Rodas. Lá você encontra a bike perfeita para o seu 
pai, além de acessórios para mantê-lo protegido. A Duas Rodas trabalha com 
uma grande variedade de produtos de alta qualidade das principais marcas para 
todas as gerações de apaixonados por bike. A loja Duas Rodas está localizada 
na Avenida Presidente Kennedy, 624, Cidade Nova I. Telefone (19) 99731-
0269. @duasrodasindaiatuba

Ótica Ipanema

Seja óculos de sol ou de 
grau, uma coisa é certa, eles são 
um dos acessórios essenciais 
no dia a dia dos pais. Por isso 
a nossa dica são os produtos da 
Ótica Ipanema que tem como 
um dos grandes conceitos poder 
proporcionar qualidade de vida 
para as pessoas através do olhar. 
A Óticas Ipanema é referência 
em óculos de sol, grau e lentes 
de contato, com condições de 
pagamentos diferenciados e 
atendimento personalizado. A 
Ótica Ipanema está localizada 
no Polo Shopping Indaiatuba. 
Telefone (19) 3835-9192 e 
WhatsApp (19) 99871-5072.@
oticasipanemapoloshopp



  |  DIA DOS PAIS | C11

Angelo Vertti

Para o pai que gosta de 
conforto e sofisticação a dica 
é presentear com peças da 
Angelo Vertti. A loja desen-
volve peças sofisticadas para 
o mercado de alta costura, 
vestindo e criando em seus 
clientes a imagem do ho-
mem moderno e elegante. A 
Angelo Vertti oferece ótimas 
opções em trajes Casual, 
Sport Chic e Alfaiataria e 
trabalha com marcas como 
Calvin Klein, Von der Volke 
e Dudalina. Em Indaiatuba, 
você encontra a Angelo 
Vertti na Av. Presidente 
Kennedy,785 - Cidade Nova 
I. Telefone (19) 97408-9407. 
www. angelovertti.com.br

Polo Shopping Indaiatuba

O Polo Shopping Indaiatuba preparou uma promoção para presentear os clientes que 
optarem por fazer as compras para os pais no Shopping. Na Promoção Dia dos Pais Di-
vertido, os clientes que realizarem compras nas lojas participantes no período de 30 de 
julho a 8 de agosto e somarem o valor de R$ 150,00, poderão apresentar suas notas fiscais 
no balcão da Promoção, fazer um cadastro e girar a roleta para concorrer a diferentes pre-
sentes das lojas do Shopping. O diferencial desta ação com a roleta é que todos os clientes 
participantes receberão brindes, com o limite de duas participações por CPF. A roleta de 
brindes ficará disponível todos os dias das 12h às 20h, ou enquanto durar o estoque de 
800 brindes. Todos os vale-brindes terão prazo máximo para uso até o dia 31 de agosto.

Óptica Roma

A Óptica Roma possui um mix de produtos diversificado aliado a moda 
e qualidade e proporciona as melhores opções de lentes e armações. A loja 
ainda oferece atendimento personalizado e pagamento facilitado. Conheça 
a loja na rua 5 de julho, 484, Centro. Telefone (19) 98909-2734
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