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Projeto do vereador Pro-
fº Sérgio (MDB), aprovado 
na Câmara de Indaiatuba,  
distingue as empresas que 
contribuírem com  o bem-
-estar e o cuidado de ani-
mais da cidade. 

Câmara cria selo 
para empresas 
que ajudarem 
os animais

Cerca de 80 investidores 
acusam a empresa LTW, de 
Indaiatuba, de aplicar um gol-
pe no mercado ao não pagar 
remuneraçao de aplicações 
e nem permitir saques do 
investimento. 
     O valor das transações al-
cança cerca de R$ 100 milh-
ções, mas empresa divulgou 
nota informando que vai 
ressarcir os clientes a partir 
de agosto.

MAIO MUSICAL - Trio Melim, sucesso nacional, se apresenta no domingo (15), 
às 19h, no Maio Musical de Indaiatuba, cantando grandes hits, como “Ouvi dizer” e 
“Meu abrigo”. Hoje é a vez da Orquestra Sinfônica de Indaiatuba com a participação 
do violonista Fábio Zanon, um dos grandes nomes da atualidade.

Editorial
No texto “Depende 

de cada um”, este jornal 
alerta para necessidade 
de se combater a dengue 
com mais eficiência.

Pág A2

Investidores acusam empresa de 
aplicar golpe de R$ 100 milhões  

Pré-candidato 
afirma que vai 
rever concessão 
da SP-75

O Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo realizou 
a captação de fígado, rins 
e córneas de uma paciente 
de 66 anos que teve morte 
encefálica. Os órgãos serão 
doados para a fila de espera 
de transplantes.

Haoc coleta 
órgãos para 
transplante

Gaspar rebate 
reclamação de 
Salto sobre água 

Com 20 anos de ser-
viços prestados, o Mais 
Expressão comemora a 
marca histórica da edição 
mil e mantém a tradição e o 
compromisso da informação 
impressa na cidade. Veja a 
história do jornal.

Mais Expressão 
festeja marca da 
edição nº 1000

O ex-ministro e pré-can-
didato a governador, Tarcísio 
de Freitas (Republicanos), 
prometeu não renovar o con-
trato de concessão da SP-75 
ao participar de evento polí-
tico em Indaiatuba. 

Presidente vai 
ao TCE para 
tirar dúvidas

Festa Junina 
do Indaiatuba 
Club evidencia a 
solidariedade

Final da Copa 
da Vila Avaí 
acontece neste 
domingo

Neto conta 
histórias de Ítalo 
Mário Limongi 
com Primavera

Ladrão fica 
pendurado 
durante roubo

Alexandre Marques, da 
Encello Engenharia & Cons-
truções, é destaque do Frutos 

Troféu Frutos de 
Indaiá 2022

O valor médio da gasolina 
subiu pela quarta semana con-
secutiva. O preço da comum 
varia entre R$ 6,49 a R$ 7,19 
e da aditivada atingiu valor 
médio de R$ 7,39.

Gasolina chega a 
R$ 7 em postos 
da Indaiatuba
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Depende de cada um

Artigos

Editorial

CASAMENTO - Quem vai 
se casar agora, depois de um 
ou mais adiamentos provoca-
dos pela pandemia, não deve 
perder o ExpoNoivas, evento 
do setor que tem a sua 8ª edi-
ção dia 29 de maio, das 13h às 
19h, no Castelo dos Vinhais, 
em Vinhedo.

EXPERIÊNCIA - Serão 
10 ambientes imersivos  para 
permitir aos noivos vivencia-
rem experiência real de casa-
mento em cada um.

CRISE - Os bancos re-
pactuaram 20,4 milhões de 
contratos durante os dois anos 
da pandemia, entre março de 
2020 e março de 2022, que su-
peram R$ 1,1 trilhão de saldo 
negociados. 

FRASE DA SEMANA

“A imprensa tenta impor o 
sentimento de pessimismo, de 
que o Brasil governado por 
Bolsonaro está dando errado. 
Na verdade, todas essas coi-
sas que andam falando são só 
narrativa ruim, porque o Bra-
sil dá certo”

De Tarcísio de Freitas, 
ex-ministro de Infraestrutura 
do governo de Jair Bolsonaro 
(PL), em Indaiatuba.

CONSTRUÇÃO CIVIL - O 
Grupo A. Yoshii criou programa 
de inovação com foco em cola-
boradores, fornecedores e star-
tups. A ideia é atrair diferenciais 
competitivos para a construção 
civil com soluções disruptivas, 
criativas e inovadoras.

PARA FÃS – Se você gosta 
do Batman, há uma boa razão 
para ir ao Iguatemi Campinas 
entre 20 de maio e 14 de agos-
to. Nesse período vai estar lá 
uma exposição dos lugares 
mais famosos de Gotham City, 
uma viagem inesquecível.

JÁ PENSOU - Imagi-
ne atravessar as portas da 
Mansão Wayne, conhecer a 
Batcaverna ou visitar o Asi-
lo Arkham, o apartamento da 
Mulher-Gato ou o covil do 
Coringa. São 500 m2 de uma 
experiência imersiva. Vale a 
pena conferir.

CONTRASTE

Gosto pessoal 

Quando expor a sexua-
lidade era um tabu, um ve-
reador homossexual de Salto 
se viu em uma enrascda: foi 
visitar uma igreja, onde não 
se admitia a sua condição, 
mas era bom reduto eleito-
ral.

De olho nos votos, ao ser 
questionado, negou sole-
nemente e engatou logo um 
discurso contrário.

Apesar disso, o pastor fi-
cou em dúvida. Seguiram ao 
jantar que fora servido.

Desconfiado ainda, o re-
ligioso quis tirar a prova:

- O senhor não é gay 
mesmo? Tem certeza disso?

- Não pastor. Não.
- E  por que então usa 

calcinha?, atacou o pastor.
Com o flagra, só lhe res-

tou ser sincero:
- Porque eu gosto.
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Eloy de Oliveira

A plataforma CupomValido.com.br fez um estudo, utilizan-
do dados do IMPA, Word Bank e TSE, que confirmou o que todo 
mundo já sabia: a eleição no Brasil é a mais cara do planeta, 
o equivalente a mais de US$ 789 milhões ano.

O gasto de dinheiro público com campanhas eleitorais e 
partidos é tão alto no Brasil que chega a ser mais que 2.5 vezes 
o valor do segundo colocado, que é o México, onde se emprega 
um total de U$ 307 milhões ano na eleição.

Gestão Fraudulenta x Pirâmide Financeira
Ambos os crimes expõem condutas fraudulentas, a utilização de meios ardis e repulsivos 

para ingressar no patrimônio alheio e causar prejuízos devastadores, produzindo centenas de 
vítimas que veem suas economias de uma vida desaparecer da noite para o dia, enquanto os 
criminosos ostentam padrões de vida luxuosos e marcados pelo requinte: barcos, carros impor-
tados, comidas refinadas, voos fretados etc.

 A “pirâmide financeira” (nome popular) pressupõe uma arquitetura criminosa onde 
no topo da pirâmide, por cima de todas as suas vítimas, repousa o beneficiário: necessita de 
captação constante de outras pessoas, que geralmente têm que pagar alguma coisa para entrar 
na base do negócio, sob a promessa de receber lucro ou vantagens exponenciais pela captação 
de novos integrantes. Assim, apenas o criador, e no máximo um pequeno grupo de envolvidos, 
acaba realmente enriquecendo, ficando a maioria no grupo dos lesados. 

 Legalmente, a “pirâmide financeira” tem sua previsão na Lei 1.521/1951, artigo 2°, 
inciso IX:   obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indetermi-
nado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos (“bola de neve”, “cadeias”, 
“pichardismo” e quaisquer outros equivalentes). Atualmente e infelizmente, a pena para a prá-
tica deste crime é extremamente baixa diante do prejuízo que causa: de-
tenção de 06 meses a 02 anos, além de multa. 

 A Gestão Fraudulenta, por sua vez, pressupõe a existência de 
uma ou mais pessoas com poder de comando de uma instituição financei-
ra, participando de sua alta administração, que, enfim, tenha ingerência 
nas decisões significativas acerca das diretrizes a serem tomadas pela 
própria empresa. A previsão legal no artigo 4° da Lei 7492/1986 e con-
siste apenas no ato de “Gerir fraudulentamente instituição financeira” e 
a pena apresenta a devida proporcionalidade: reclusão de 03 a 12 anos, 
além de multa. 

O OLHO DA CARA

Este jornal mostrou, na semana passada, que o morador de Indaiatuba nem bem descansou 
dos graves problemas provocados pela pandemia da Covid-19, que afligiu a todos nos últimos 
dois anos, e já está se defrontando com mais um risco para a sua saúde: o alastramento da 
dengue, que ganhou contornos de crise e vem fazendo vítimas, ainda que haja um trabalho de 
combate da Prefeitura. 

De acordo com o Ministério da Saúde, conforme a reportagem assinalou, o Brasil registrou 
um total de 544 mil casos em todo o ano passado. Já neste ano, só até o dia 23 de abril último, 
se somavam 542 mil casos confirmados da doença. Além disso, o Estado de São Paulo é o res-
ponsável pelo maior número de casos confirmados, com mais de 126 mil dos registros totais. 

Os especialistas recomendam e qualquer cidadão já pode concluir pelo mesmo caminho, 
ainda que seja leigo no assunto: o único meio de combater efetivamente a contaminação ago-
ra é a mudança de hábitos. Se cada um fizer a sua parte e a Prefeitura mantiver os cuidados 
que vem tendo, fatalmente o mosquito transmissor Aedes aegypti será vencido.

Da mesma maneira que evitar a contaminação pela Covid exige cuidados simples e corri-
queiros, como lavar as mãos e usar máscaras, evitar a proliferação do transmissor da dengue 
pode ser conseguido com medidas fáceis de se adotar, como a eliminação de água em vasos de 
plantas, vasilhas de animais e na exposição da água de caixas d’água.

Outra providência é colocar água sanitária a cada 15 dias nos ralos dos banheiros. Deixar 
as lixeiras bem tampadas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar a bandeja externa 
da geladeira e as calhas. Também devem ser cobertas as piscinas e as cisternas. A mesma 
medida deve ser adotada em todos os reservatórios de água que houver.

Os cuidados são necessários, porque a água parada é onde o mosquito se reproduz com 
mais facilidade. Está nas nossas mãos, antes de tudo, evitar que isto ocorra. É preciso lembrar 
que a dengue não é a única doença transmitida pelo mosquito. Também estão na lista a zika, 
a chikungunya e a febre amarela, que são também bastante graves e letais.

Inhetta de Oliveira e Leite – Sociedade de Advogados

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

Como é a adaptação com aparelhos auditivos?
Para início da protetização com aparelhos auditivos, é necessário que o paciente tenha a queixa 

da dificuldade e o diagnóstico de perda auditiva. O primeiro profissional procurado é o otorrinolarin-
gologista.

Os exames utilizados para detecção da perda são a audiometria, que testa o nível mínimo de au-
dição, e a impedanciometria, que avalia o funcionamento da orelha externa e média. Esses exames 
devem ser realizados por fonoaudiólogos.

 Após o resultado, o paciente é encaminhado para o tipo de tratamento que trará melhores re-
sultados para seu caso individualmente. Caso seja a protetização com aparelhos auditivos, é avaliado 
o exame, selecionado o aparelho que melhor se adaptará às necessidades do 
paciente. É importante ressaltar que não é o “querer” do paciente e sim a 
necessidade que indicará o melhor modelo.

 Muito se engana quem pensa que aparelhos externos aparecem 
mais. Atualmente as tecnologias e conectividades que neles contém trazem 
maior facilidade de uso diário e a nanotecnologia permite aparelhos moder-
nos e discretos.

 Na Audiocamp, o paciente tem a possibilidade de testar o aparelho, 
o que permite maior segurança em sua decisão.

Gostou dessas informações? Venha para a Rede de Clínicas Audiocamp.
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Pré-candidato a governador diz que 
não renova a concessão do pedágio

LUCAS MANTOVANI
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Danilo Barnabé tenta puxar os votos de Bolsonaro
Pré-candidato ao cargo 

de deputado estadual em 
Indaiatuba, Danilo Barnabé 
(PL) tem realizado vários 
eventos no município atra-
vés da bandeira conser-
vadora. Coordenador do 
movimento “Conservadores 
Paulistas”, Barnabé se apre-
senta com o lema “Deus, 
Pátria, Família e Liberdade” 
como fio condutor de suas 
ações e se coloca como “o 
candidato” de Jair Bolsonaro 
na cidade. 

Para emplacar a tranfe-
rência de votos, Barnabé 
tem feito diversos eventos 
acompanhado muitas vez 
por Renato Bolsonaro (PL), 
um dos irmão de presidente 
e também o tenente Mosart 
Aragão, assessor especial 
da presidência da república. 

Tarcísio de Freitas também defen-
deu Jair Bolsonarom dizendo que 
imprensa cria ‘clima de pessimismo’ 

Na última quinta-fei-
ra, 12, Indaiatuba 
recebeu a visita do 

ex-ministro de Infraestru-
tura do governo Bolsonaro, 
Tarcísio de Freitas (Repu-
blicanos). O político, atual 
pré-candidato ao governo 
do Estado, veio à cidade 
para um evento do grupo 
Conservadores Paulistas. 
Durante seu discurso, Tar-
císio prometeu não renovar 
a concessão da SP-075 e 
disse que a imprensa em 
geral tenta criar um “clima 
de pessimismo” em relação 
ao Brasil. 

Recebido aos coros de 
“Tarcísio” e “Bolsonaro”, 
o pré-candidato ao governo 
de São Paulo recebeu das 
mãos de Danilo Barnabé 
(PL), pré-candidato a depu-
tado estadual, uma lista de 
sugestões sobre a cidade. Se-
gundo Barnabé, Indaiatuba 
precisa de um novo acesso 
ao aeroporto de Viracopos, 
aproveitar a linha ferroviá-

ria local, implantar escolas 
cívico-militares e de mais 
investimento nas áreas de 
meio ambiente e saúde. 

Tarcísio se prontificou 
a não renovar a concessão 
de pedágios da SP-075, que 
atualmente pertence à AB 
Colinas, e tem validade até 
2028. Na oportunidade, Tar-
císio disse que, se fizesse 
uma nova licitação, seria 
para “jogar mais investi-
mentos para dentro e a tarifa 
menor”. Questionado pelo 
Mais Expressão sobre alter-
nativas para sanar a questão 
posteriormente à visita, uma 
vez que o contrato ainda 
estará válido durante a sua 
possível gestão, a assessoria 
do candidato não retornou. 

Assumindo-se como 
“candidato do presidente”, 
Tarcísio fez uma série de 
elogios à gestão de Jair Bol-
sonaro (PL) e defendeu as 
privatizações de aeroportos 
e ferrovias. Segundo o ex-
-ministro da Infraestrutura, 
o Brasil recebeu um inves-
timento de R$ 835 bilhões, 
dinheiro que irá alavancar o 

DIVULGAÇÃO

Danilo Barnabé (PL), Tarcísio de Freitas e o irmão do presidente Renato Bolsonaro

Durante  os eventos Renato 
Bolsonaro cita Danilo como 
um dos representantes do 
bolsonarismo em Indaia-
tuba.    

Retóricas famosas de 
Bolsonaro, como a defesa do 
“voto impresso”, a “doutri-
nação nas escolas públicas” 
e o combate a “política de 
gênero” também fazem parte 
do arcabouço discursivo de 
Barnabé.

A pauta religiosa também 
é uma constante nos eventos 
organizados pelo pré-candi-
dato. Assim como Bolsona-
ro, Barnabé faz questão de 
abrir seus eventos com ora-
ções e a presença de pastores 
nos palcos.   

Em uma das entrevistas 
para o Mais Expressão, o 
pré-candidato disse que falta 

uma representação política 
na cidade para essa camada 
do espectro político conser-
vador. “Na verdade, não tem 
direita, né? A gente tem hoje 
o pessoal do grupo do Dória 
aqui na cidade, que não é 
direita e não é esquerda, se 
chama de centrão. E temos a 
turma do Bruno Ganem, que 
é um pouco mais à esquerda, 
que é do Podemos. Estáva-
mos sem essa representação 
da direita um pouco mais 
conservadora, por isso eu 
me coloquei à disposição”. 

Esta é a segunda eleição 
de Barnabé. Em 2020, ele 
concorreu ao cargo de vere-
ador em Indaiatuba pelo Pa-
triotas, conquistando 1.491 
votos. O Partido, no entanto, 
não atingiu o quocinente 
eleitoral necessário. (LM)

desenvolvimento e a criação 
de empregos. 

O pré-candidato tam-
bém falou sobre as notícias 
veiculadas por mídias jor-
nalísticas nacionais, como 
UOL e Folha, dizendo que 
a imprensa tenta construir 
uma “narrativa ruim” sobre 
o país. Dados divulgados 
pela corretora de valores 
Tullett Prebon Brasil, no 
entanto, apontam que pela 
primeira desde o lançamen-
to do Plano Real, em 1994, 
o salário mínimo valerá 
menos do que quando Bol-
sonaro assumiu. 

Seguranças chamam a atenção
Durante o evento con-

servador chamou a atenção 
o número de seguranças 
rabalhando presentes ao 
local, algo que não havia 
acontecido em outros en-
contros organizados pelos 
Conservadores Paulistas ao 
longo do ano passado em 
Indaiatuba. 

Logo na entrada havia 
algumas filas para reali-
zarem a revista dos parti-
cipantes. Em seguida, era 
necessário passar por um 
detector de metal, operado 
também pelos seguranças 
contratados.

Assim que o evento teve 
início e os palestrantes co-
meçaram a falar, ao menos 
quatro seguranças ficaram 
em frente ao palco, fazendo 

a segurança e o controle 
visual. 

O Mais Expressão ques-
tionou o aparato para o 
pré-candidato ao governo 
de São Paulo, Tarcísio de 
Freitas, mas até o encer-
ramento desta edição não 
houve resposta. 

Se os discursos seguiram 
as velhas máximas defendi-
das pelos ideais conserva-
dores, em prol da família e 
de projeto nacionalista e de 
liberdade, o evento contou 
com poucos objetos simbó-
licos da direita. Na plateia 
composta por cerca de mil 
pessoas, pode-se observa 
um número escaso de ban-
deiras do Brasil ou mesmo 
de camisas do Bolsonaro. 
(LM).    

MAURO MITSUO

O pré-candidato a governador do Estado 
pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas



Vereadores criam selo especial para 
as empresas que ajudam os animais

A 12ª sessão ordinária 
da Câmara de Indaia-
tuba ficou marcada, 

na última segunda-feira, 9, 
pela aprovação de um proje-
to de lei que cria o "Selo Em-
presa Amiga dos Animais” 
em Indaiatuba. Durante as 
indicações, vereadores tam-
bém priorizaram a parte de 
segurança dos bairros. 

De autoria do vereador 
Profº Sérgio (MDB), o selo 
irá contemplar empresas pri-
vadas que trabalhem em prol 
da saúde dos animais. No 
projeto de lei, são citados al-
guns exemplos de ações que 
se enquadrariam, tais como 
castração, adoção, abrigo, 
atendimento veterinário e 
trabalho voluntário junto 
às ONGs do município. “O 
selo foi pensado para me-
lhorar e fomentar a adoção, 
bem como diminuir signi-

ficativamente a situação de 
abandono e maus-tratos de 
animais”, disse o vereador. 

A empresa que se interes-
sar em receber o selo deverá 
se inscrever através de um 
cadastro eletrônico no Con-
selho Municipal de Proteção 
e Defesa Animal e compro-
var o trabalho desenvolvido 
em prol dos animais. O selo 
terá validade de 12 meses e 
pode ser renovado. 

Em uma reportagem da 
sua última edição, o Mais 
Expressão mostrou que o 
número de animais aban-
donados cresceu durante 
a pandemia no município, 
dificultando o cenário já 
complicado das ONGs, que 
estão superlotadas e sem re-
cursos para atender a todos. 

Segurança
Ainda durante a sessão, 

uma indicação feita pelo 
vereador Wilson Índio da 
12 (Republicanos) chamou a 
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Validade da distinção será por 12 meses, 
com perspectiva de renovação; intuito é 
aumentar a quantidade de adoções 
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

atenção. Segundo o político, 
algumas pessoas estão usan-
do as caixas instaladas do 
“Aedes do Bem” como es-
conderijo para drogas, prin-
cipalmente no Jd. Morada 
do Sol. O vereador solicitou 
um estudo para averiguação 
e uma maior fiscalização. 

Os vereadores Pepo, Ale-
xandre e Silene também 
solicitaram a instalação de 
câmera de monitoramenot 
nos bairros Cecap, Tancredo 
Neves e Jardim Bela Vista, 
respectivamente.

O número de animais abandonados cresceu 
drasticamente durante a pandemia

REPRODUÇÃO

Na última sexta-feira, 6, 
quatro vereadores da Câmara de 
Indaiatuba participaram de um 
encontro com o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), o ex-deputado federal 
Dimas Ramalho. A reunião 
serviu para que os políticos 
buscassem orientações sobre 
dúvidas frequentes na gestão de 
Casas de Leis. 

A reunião aconteceu na 
cidade de Paulínia, durante 
um encontro do Parlamento 
da Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) e contou 

com vereadores de mais de 
50 cidades do Estado. Pepo 
Lepinski (MDB), presidente da 
Câmara de Indaiatuba, disse que 
saiu “satisfeito” do encontro. 
“Nosso único contato com o 
TCE, muitas vezes, se resu-
me ao julgamento das nossas 
contas. Esse tipo de orientação 
nos faz antecipar determinadas 
questões”, comentou. 

Durante a reunião, Dimas 
Ramalho prometeu tornar pú-
blicos os parâmetros do Mapa 
das Câmaras, que ajuda balizar 
o voto dos conselheiros. O 

presidente ainda disse acreditar 
nos Executivos municipais. “Eu 
não acho que o Legislativo age 
de má-fé, pelo contrário. Se o 
presidente tem algum aponta-
mento, basta ele demonstrar 
que tentou resolver e nós, jul-
gadores, precisamos entender 
isso”, afirmou.

Juntos a Pepo, estiveram 
os vereadores Arthur Spíndola 
(PP), Hélio Ribeiro (Republi-
canos) e Wilson Índio da Doze 
(Republicanos), todos da base 
do Governo, em Indaiatuba. 
(LM). 

Pepo e vereadores de Indaiatuba vão tirar dúvidas no TCE



Gaspar tem conversa mais áspera 
com o presidente da Câmara de Salto

A escassez de água 
de Salto gerou uma 
conversa mais áspera 

entre autoridades da vizinha 
cidade e de Indaiatuba. Du-
rante uma visita ao Ribeirão 
Buru, o presidente da Câma-
ra saltense, Cícero Landim 
(PL), e o prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar (MDB), 
divergiram em relação ao 
manancial. Eles também se 
desentenderam sobre a res-
ponsabilidade pela falta de 
água no município vizinho. 

O encontro entre os dois 
políticos ocorreu de forma 
inesperada, sem qualquer 
tipo de agenda ou planeja-
mento. Segundo Landim, 
Indaiatuba está represando 
água pertencente ao mu-
nicípio saltense. “Temos 
problemas de estiagem, mas 
tem sete lagoas contendo o 
volume de água. O supe-
rintendente do SAAE (de 
Salto) fica mendigando para 
tirar uma tábua, isso é ina-
ceitável”, comentou após o 

Desentendimento foi pela escassez de água na cidade vizinha e represamento no Ribeirão Buru

encontro, já em uma sessão 
da Câmara de Salto. 

O prefeito Gaspar negou 
as acusações e apontou que 
o problema da falta de água 
em Salto sempre existiu, an-

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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O presidente da Câmara de Vereadores de Salto, Cícero Landim (PL), 
e o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), com assessores

Até o Ribeirão Piraí acabou entrando na discussão
Durante o desentendi-

mento entre as duas au-
toridades dos municípios 
vizinhos, o Ribeirão Piraí 
também chegou a ser pau-
tado. De acordo com o 
superintendente do SAAE 
de Indaiatuba, Pedro Salla, 
o município atualmente não 
utiliza toda a água existente 
no manancial, mesmo tendo 
direito a 50% dela. 

O gestor indaiatubano 
deu a entender que começa-
ria a recolher essa parte da 
água em caso de insistência 
na questão da represa do 
Buru. “Vocês têm de deixar 
50% da água do Piraí pra 
nós. Se fizermos a denún-
cia que nem fizeram contra 
mim, aqui, vocês vão ter de 

abrir e dar 50% da água”, 
disse o superintendente. 

As duas cidades ainda 
participam, junto a Itu e 
Cabreúva, da construção da 
Barragem do Ribeirão Piraí, 
obra que será entregue até 
2025 e promete atender a 
um total de 600 mil habi-
tantes das quatro cidades, 
melhorando principalmente 
o abastecimento em Salto 
e Itu, com capacidade para 
reservar até 8,7 milhões de 
litros de água. Segundo o 
Consórcio Intermunicipal 
do Ribeirão Piraí (Conirpi), 
a obra deverá custar R$ 145 
milhões.

A construção da barra-
gem do Piraí é um projeto 
desenvolvido há mais de 10 

anos, no entanto, esbarrava 
na falta de verba. Com os 
R$ 57 milhões assegura-
dos a partir do PAC2 do 
governo federal, o governo 
de SP anunciou em outubro 
de 2021 o repasse de mais 
R$ 70 milhões e garantiu 
o restante do valor para a 
realização da obra. 

Os municípios também 
concordaram em contri-
buir financeiramente com 
a construção, injetando R$ 
18 milhões próprios para o 
empreendimenot. O valor 
foi dividido entre as qua-
tro cidades participantes 
de forma proporcional ao 
número de habitantes aten-
didos. 

Informações do Conirpi 
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tes mesmo da existência da 
represa. Ele também falou 
em não querer entrar em bri-
gas políticas. “Não podem 
arrumar uma desculpa aqui 
para a seca e para a falta de 

investimento. A história que 
estão criando está ficando 
chata. Eu vou ter de mostrar 
que vocês não fizeram a li-
ção de casa”, disse o prefeito 
indaiatubano.

Junto ao prefeito de In-
daiatuba estava Pedro Salla, 
atual superintendente do 
SAAE de Indaiatuba, que 
também rebateu as falas 
do político de Salto e ques-
tionou a capacidade dos 
reservatórios da cidade. “A 
represinha sua é desse tama-
nho. Se eu tirar mais uma 
tábua a água passa por cima 
e vai para o Tietê. Você vai 
beber água do Tietê?”, disse 
a Landim. 

Ao final da conversa, 
Gaspar ainda apontou para 
Landim que a represa do 
Buruzinho, localizada no 
Parque do Campo Bonito, 
na verdade é benéfica para 
a cidade de Salto. “Se fala-
rem que o problema é isso 
aqui, eu arranco as tábuas. 
Estamos aqui para ajudar. 
O que não pode é mentir. 
Na verdade, isso aqui ajuda 
Salto”. Segundo o político, 
caso Indaiatuba de fato abra 
as comportas, toda a água 
irá embora. O encontro foi 
registrado por dois jornais 
de Salto.. 

apontam que o início das 
obras deve acontecer no se-
gundo semestre. O maciço 
da barragem será construído 
na divisa entre os municí-
pios de Salto e Itu (LM).

O Piraí é a principal 
aposta dos políticos locais 
para garantir a longevida-
de de abastecimento para 
todas as cidades. (LM)

Foz do Ribeirão Piraí no Rio Jundiaí, no limite 
dos municípios de Salto e Indaiatuba
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Nutriplus inova por meio de parceria 
com a agricultura familiar regional

A Nutriplus, graças aos 
esforços constantes de seus 
colaboradores, diretores e 
persistência das suas or-
ganizações empresariais 
está conseguindo retomar 
suas atividades do ramo 
de alimentação escolar no 

Brasil, Uruguai, Chile e 
Peru, depois de ficar pratica-
mente 2 anos sofrendo com 
a suspensão das atividades 
escolares presenciais, pro-
jetando ainda uma série de 
inovações para implementar 
ainda esse ano.

Durante o período de 
aulas não presenciais de 
2020/2021, a Nutriplus hon-
rou o pagamento e bene-
fícios para cerca de 5.000 
funcionários, os quais, na 
maioria, permanecem nos 
quadros da empresa. 

A Nutriplus, represen-
tada pelo sr. Ignacio 
de Moraes Jr., deu 

início ao Projeto Indaiagro, 
que consiste em fortalecer a 
agricultura familiar regional 
e melhorar a qualidade da 
alimentação escolar servida 
no município.

A inciativa veio através 
do relacionamento de Igná-
cio com a Cooperage, que 
agrega e organiza a ação de 
agricultores familiares do 
sudeste paulista, região de 
grande desenvolvimento do 
setor de hortifrutigranjeiros. 

Segundo a Nutriplus: 
“esta parceria irá fomentar e 
organizar a agricultura fami-
liar de Indaiatuba e região, 
fortalecendo a segurança ali-
mentar e contribuindo para 
a geração de riqueza local”.

O representante da Nutri-
plus explica que “Indaiatuba 
e região tem todas as condi-

Empresa deu início ao Projeto Indiagro, que vai fortalecer a produção de pequenos produtores

ções de se consolidar como 
uma potência no agronegó-
cio, incluindo terras férteis, 
clima favorável, logística 
privilegiada e demanda para 
abastecimento da produção.

A iniciativa para firmar a 
parceria com os agricultores 
familiares em Indaiatuba 
foi inspirada na experiên-
cia bem-sucedida e piloto 
implantada na cidade de 
Itapecerica da Serra.

Lá, a Nutriplus firmou e 
mantém uma parceria com 
outra cooperativa, a Com-
cab, que implantou o sistema 
de forma semelhante à de 
Indaiatuba.

Isso só foi possível, devi-
do às inovações do período 
pós-pandemia, onde a in-
flação dos gêneros alimen-
tícios tornou insustentável 
a manutenção do modelo 
convencional, no qual a 
cadeia de atravessadores de-
sequilibra o ecossistema de 
suprimentos, que é a forma 
tradicionalmente estabeleci-
da no país.

Parceria é alternativa para combater a inflação dos gêneros alimentícios

Empresa retoma atividades em quatro países
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Preço da gasolina passa de R$ 7 na cidade

O preço ao consumidor 
da gasolina comum su-
biu pela quarta semana 

consecutiva no país e em In-
daiatuba atingiu o valor médio 
de R$ 6,87, segundo dados do 
Sistema de Levantamento de 
Preços (SLP) da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP).

Ainda segundo os dados, 
o preço da gasolina comum 
varia entre R$ 6,49 a R$ 7,19 
no munícipio. Já a gasolina 
aditivada atingiu o valor médio 
de R$ 7,39. 

O etanol comum está sendo 

Valor sobe pela quarta semana con-
secutiva e atinge novo recorde

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

vendido na cidade entre R$ 
5,13 e R$ 5,49, valor médio 
de R$ 5,13. 

A pesquisa foi feita no perí-
odo de 01 a 07 de maio.

De acordo com a ANP, 
o preço do litro da gasolina 
comum chegou a registrar R$ 
8,99 no Brasil, durante os dias 
1º a 7 de maio. O valor foi 
encontrado em um posto na 
cidade de Tubarão (SC).

A escalada do preço da 
gasolina se acentuou no ano 
passado. A primeira vez que 
o litro da gasolina comum 
passou de R$ 5 foi em março 
do ano passado, quando os 
postos do país cobraram em 
média R$ 5,484 pelo litro do 

combustível. Em setembro do 
ano passado, o valor atingiu 
R$ 6,078.

A política de Preço de Pa-
ridade Internacional (PPI) 
da Petrobras foi adotada em 
outubro de 2016, fazendo com 
que o preço dos derivados de 
petróleo no país fossem calcu-
lados com base nas variações 
no mercado internacional. 
O valor passou, então, a ser 
fortemente influenciado pelas 
mudanças no preço do dólar e 
do barril de petróleo e sujeito a 
reajustes mais frequentes, que 
chegaram a ser diários.

O aumento dos preços dos 
combustíveis ocorre em meio 
à alta nos preços internacionais 
do petróleo após o início do 
conflito entre Rússia e Ucrânia, 
impactados pela oferta limitada 
frente a demanda mundial.

Bomba de abastecimento de gasolina e álcool em 
posto de combustível, onde os preços dispararam

Brasil é o terceiro com mais aumento de preço Prefeitura e Sebrae abrem inscrição 
para participar da Semana do MEIA inflação tem sido um 

problema não só para o Bra-
sil, mas para vários países no 
mundo inteiro.

A Guerra na Ucrânia e 
lockdowns na China, além de 
fatores locais, têm gerado au-
mento do preço de matérias-
-primas, principalmente do 
petróleo, e tem pressionado 
os preços no mundo.

Desde o início de março, 
o FMI (Fundo Monetário 
Interna-cional) alerta para 
o aumento dos preços ge-
neralizado que vem sendo 
observado por conta de todos 
esses fatores e o fundo desta-
ca a necessidade de políticas 
monetárias de juros para frear 
o avanço de preços. 

Os cinco países onde a 

elevação da inflação bateu 
níveis recordes e nos quais o 
Brasil se enquadra, segundo 
o levantamento do FMI, fo-
ram pela ordem: a Argentina, 
seguida da Rússia, depois do 
Brasil, em sequência vêm os 
Estados Unidos e em quinto 
lugar está a China, que vem 
enfrentando as dificuldades 
com a Covid-19.. (DK).

Evento realizado pelo Sebra-
e-SP e com apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba, abre inscrições 
para as palestras da Semana 
do MEI. Elas aconteceram do 
dia 16 até 19 de maio, às 19h, 
de forma online e gratuita, pelo 
link: https://bit.ly/SEMANA-
-DO-MEI-2022. As palestras 
têm como objetivo atualizar os 

empreendedores sobre diversos 
temas de microempreendedor 
individual. 

Após realizar o cadastro em 
uma das datas, o inscrito rece-
berá o link de acesso às aulas 
por e-mail. Mais informações 
entrar em contato pelo telefone 
(19) 3834-9272. (Rayane Lins, 
do programa de estágio).



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

A8

LTW não tem pago rendimentos nem liberado o saque das aplicações, mas promete regularização

A LTW Invest surgiu 
em 2020 como uma 
empresa de investi-

mentos, com sedes em In-
daiatuba e São Paulo, e com a 
proposta de investir o dinhei-
ro dos seus clientes e gerar 
lucro através de suas aplica-
ções. Mas não é isto o que 
vem acontecendo nos últimos 
meses. Em parceria com 
a sociedade de advogados 
Inhetta de Oliveira e Leite, 
de Indaiatuba, que representa 
mais de 80 investidores da 
empresa, o Mais Expressão 
teve acesso a documentos, 
conversas, prints e vídeos 
que comprovam a ideia de 
um suposto golpe de quase 
R$ 100 milhões (a imagem 
ainda será entregue ao Mi-
nistério Público), somando 
o total dos valores investidos 
por seus clientes. 

Do final de 2021 até o 
começo deste ano, vários 
investidores da cidade de In-
daiatuba não tiveram nenhum 
retorno do que era proposto e 
também nenhum tipo de pa-
recer dos sócios da empresa, 
sobre os valores investidos.

O Mais Expressão teve 
acesso a um grupo de What-
sApp, onde há 131 membros, 
investidores, clientes e fun-
cionários da LTW, tentando 
fazer o resgate do percentual 
prometido pela empresa ou 
do valor investido. Nenhum 
deles obteve sucesso ou res-
posta dos donos da empresa.

Suposto golpe
De acordo com a apuração 

dos advogados da Inhetta de 
Oliveira e Leite, no período 
de fevereiro de 2021, o repre-
sentante da empresa realizou 
evento para o lançamento do 
produto LTW Advanced e, 
ao fim, anunciou a inaugura-
ção do LTW Bank. 

A criação do LTW Bank 
foi anunciada como a for-
ma encontrada para migrar 
todos os clientes da LTW 
invest, instituição financei-
ra formalizada e renomada 
no mercado financeiro (no 
caso Daycocal), criando-se 
contas individualizadas, com 
extratos e movimentações 
com acesso exclusivo para 
cada cliente, lançando mais 
produtos simultaneamente. 

O fundo no Daycoval 
chegou a ser aberto, mas a 
carteira de clientes jamais foi 
transferida pelo fato de os va-
lores advirem de PJ (Pessoa 
Jurídica) com captação irre-
gular no mercado financeiro.  

Empresa de investimentos é acusada
de suposto golpe de quase R$ 100 mi 

Já em março de 2021, 
ocorreu o pré-lançamento e a 
inauguração oficial do LTW 
Bank. Na ocasião, o pro-
prietário “presenteou” todos 
que abriram a conta com a 
transferência de R$ 100,00. 

Foi neste evento que to-
dos os consultores e demais 
colaboradores encararam 
como realidade a completa 
regularização da carteira de 
clientes, sendo orientados 
pelos sócios-proprietários e 
advogados que poderiam am-
pliar a captação de clientes. O 
LTW Bank sequer chegou a 
ser operacionalizado. 

Banco BS2
No final de 2021, a em-

presa iniciou tentativas de 
acordo com o banco BS2, 
com o intuito de migrar os 
clientes da LTW Invest para 
o banco, para regularizá-los. 

A proposta foi aceita pelo 
banco, que criaria contas in-
dividuais para cada cliente, 
recebendo todo o aporte.

Novamente, os sócios 
anunciaram o avanço, divul-
garam nova regularização e  
aumento de esforços para a 
captação de novos clientes, 
cujo aportes seriam feitos 
diretamente na conta da BS2. 

Diversas contas foram 
criadas para clientes no BS2 
nestes moldes, mas nada foi 
migrado ao novo parceiro.

Foram realizadas reuniões 
em nome da LTW Consult 
(empresa supostamente de 
“fachada” de consultoria 
financeira), escondendo o 
fato de que o capital seria 
migrado da LTW Invest. O 
compliance do banco BS2 
constatou a irregularidade e 
as tratativas se encerraram.

Orama Investimentos
Em março deste ano, o 

representante da empresa 
tentou migrar os clientes da 
LTW Invest para a Orama 
Investimentos, sendo nova-
mente impedida a migração. 
Nesta etapa, os consultores 
já revelavam sérias preocu-
pações com as centenas de 
saques em atraso e a ausência 
de seus pagamentos. 

Em vídeos e prints, vistos 
pelo Mais Expressão, os 
sócios-proprietários e hipoté-
ticos advogados da empresa 
aparecem em uma lancha, 
comemorando e bebendo, 
onde um hipotético consultor 
de banco disse a frase, “O 
golpe tá ai, cai quem quer”.

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

REPRODUÇÃO

Fachada da sede da LTW em Indaiatuba, onde os investidores se dirigiam para buscar informações

Credibilidade no mercado era atestada pela divulgação

Nota oficial divulga data de pagamento para agosto
A LTW enviou para seus 

clientes uma nota oficial publi-
cada em abril de 2022, infor-
mando que estaria disponibi-
lizando uma nova estrutura de 
atendimento (SAC) no mesmo 
site em que uma das proprie-
tárias anunciava liquidação 
parcial das carteiras da LTW 
Invest (www.ltwinvest.net) 
para atender a alta demanda de 
solicitações de saques, a partir 
do dia 04/05/2022, através 
do e-mail, chat e telefone e 
informou ainda que todos os 
pagamentos começarão a ser re-
alizados a partir de 1º de agosto.

Segundo alguns clientes, o 
SAC funcionou no mesmo dia e 
alguns conseguiram ser respon-
didos, porém com respostas-pa-
drão para todos. Os agentes da 
central de atendimento garan-
tiram que a intenção é pagar a 
todos, sem exceção, por isso a 
criação do SAC.

Porém, uma semana depois 
ele se encontrava com instabi-
lidades, informando que até o 
final do dia 11/05 (quarta-feira) 
o site estará suspenso para atu-
alização e back-up de todas as 
informações. (RL).

Grande parte dos investi-
dores confiaram na empresa, 
pois ela era amplamente 
divulgada em redes sociais e 
até mesmo em um dos maio-
res podcasts da atualidade 
(FLOW), fazendo a empresa 
ganhar cada vez mais fama, 
visibilidade e muitos inves-
tidores. A XP Investimentos 
realizou evento de premiação 
para o dono, destacando sua 

performance como opera-
dor do mercado financeiro 
(imprimindo credibilidade e 
conformidade às operações 
e estrutura da LTW invest). 

Até o final de 2021, a 
companhia cumpria com as 
suas obrigações e os clientes 
informaram que recebiam 
seus saques, tinham suporte 
dos consultores e havia pou-
cas reclamações no Reclame 

Aqui e essas mesmas eram 
respondidas e soluciona-
das, o que gerava confiança 
aos consumidores. Porém, 
a partir do início do ano de 
2022, após uma renovação 
de contrato, os problemas 
começaram e os investidores 
passaram a não conseguir 
mais realizar saques e ter 
qualquer tipo de contato com 
os donos da empresa. (RL).

A nota oficial divulgada pela LTW: clientes desanimados 

EXCLUSIVO
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As sedes de Sorocaba 
e de São Paulo da LTW 
encontram-se fechadas atu-
almente.

Clientes visitaram as 
duas e não encontraram 
nenhum funcionário para 
prestar informações. Esses 
clientes alegam ter visto 
pessoas com carros parados 
retirando objetos e docu-
mentos da empresa. 

Também descobriram 
que uma possível nova em-
presa teria sido criada, po-
rém não se tem informações 
concretas a respeito em 
nenhum lugar.

A reportagem do Mais 
Expressão tentou contato 
com uma das donas da em-
presa, mas até a publicação 
dessa reportagem não obteve 
resposta. A única manifes-

Serviço acumula mais de 160 queixas
Proprietários não respondem nem dão explicações, além da nota oficial divulgada em abril

No grupo de What-
sApp a que o Mais 
Expressão teve aces-

so, ao serem questionados 
sobre em qual momento os 
investidores perceberam que 
caíram em um golpe, mui-
tos bateram na tecla sobre 
as inúmeras reclamações 
existentes no site Reclame 
Aqui: “Nenhum cliente está 
recebendo seu dinheiro in-
vestido, a página de recla-
mações do Reclame aqui 
já conta com mais de 160 
reclamações, pessoas com 
o mesmo problema e vários 
clientes já entraram ou estão 
entrando com processo e fa-
zendo boletim de ocorrência.  
Ao falar com o responsável 
pelo setor comercial da sede 
da empresa em Indaiatuba, 
ele disse que não poderia 
fazer nada, pois a empresa 
os abandonou e ainda pediu 
que os clientes procurassem 

a justiça, deixando claro que 
o problema é muito mais 
sério do que o apresentado 
pelos gestores”, conta um 
dos investidores do grupo. 

Outros falam que eles não 
atendem os telefones e que 
há relatos que fecharam o 
escritório e que não têm mais 
consultores. “Todos que eu 
conheci saíram da empresa”, 
conta outro cliente.

A reportagem do jornal 
teve acesso a áudios do di-
retor comercial da sede em 
Indaiatuba, onde ele fala 
que acreditava muito na 
empresa e que ele, a esposa 
e amigos próximos também 
investiram e lamentam tudo 
o que está acontecendo e a 
falta de comunicação com os 
donos. O diretor conta que 
está lutando para conseguir 
mais informações para tentar 
ajudar os clientes de alguma 
forma e estranha a nota for-
malizando o pagamento só 
para agosto: “É muito tem-
po, é um absurdo só daqui 

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

Conversas de investidores que se sentem lesados com o novo SAC criado pela empresa para informar a respeito e tratando sobre os pagamentos, que só ocorrerão em agosto

tação foi por meio da nota 
oficial.

Segundo apuração da 
associação de advogados, 
o Grupo LTW ainda vem 
captando clientes no mer-
cado sob o nome “Select 
Diamond Apoio Admi-
nistrativo Ltda.”, CNPJ nº 
42.520.550/0001-81. Ocorre 
que até 12/04/22 o CNPJ 
pertencia a LTW Select 
Apoio Administrativo Ltda, 
na qual figuravam os nomes 
de outros sócios.

Funcionários e inves-
tidores aguardam que os 
prazos, mesmo com atraso, 
sejam cumpridos e que os 
pagamentos sejam realmente 
efetuados até agosto, como 
divulgado em nota e con-
versado pelo novo SAC 
disponível. (RL).

três meses”.
O grupo do WhatsA-

pp, formado pelas pessoas 
que se consideram vítimas, 
solicita transparência da 
empresa e alega que, com 
esse sumiço dos donos, fica 
difícil não imaginar que não 
tenha sido golpe.

 “A empresa não nos 
responde e não sabemos 
quando ou se iremos ter 
nosso dinheiro de volta”. 
“Concluí que caí em um 
golpe depois de receber 
três datas para pagamento 
e nenhuma acontecer, não 
atenderem os telefones 
mais, e-mails sem respos-
tas”. “Eu só quero meu 
dinheiro de volta... se vier 
sem juros... eu tô aceitando 
também”.

Essas são algumas falas 
dos investidores, manifes-
tadas no grupo. 

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

ARQUIVO PESSOAL 

A EMPRESA F.B.CORREA COMERCIAL DE MÓVEIS 
PLANEJADOS EIRELI CNPJ 19.908.647/0001-44 COM 
SEDE A RUA MACASSIT, 40 NO RECREIO CAMPESTRE 
JÓIA- INDAIATUBA, SOLICITA O COMPARECIMENTO 
DO FUNCIONÁRIO ALEX FRANCISCO NICOLETTI 
C T P S  65905 S É R I E  00340 S P  P A R A  P R E S T A R 
E S C L A R E C I M E N T O S O B R E S U A A U S Ê N C I A Q U E 
OCORRE DESDE 8 DE MARÇO DE 2022. SEU NÃO 
COMPARECIMENTO CARACTERIZARÁ ABANDONO DE 
EMPREGO, CONFORME ARTIGO 482 ALÍNEA “I” DA CLT.

EXCLUSIVO

Clientes dão com a cara na porta
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Jornal mais antigo de Indaiatuba reúne credibilidade, responsabilidade e respeito pelo leitor

Mais Expressão comemora 
20 anos com mil edições

O Mais Expressão com-
pleta 20 anos de exis-
tência e daqui duas 

edições terá mil edições 
publicadas. Sucesso em In-
daiatuba, o veículo é o jornal 
mais antigo da cidade e é o 
único que sobreviveu aos 
tempos difíceis dos últimos 
anos.

A explicação para o su-
cesso está no comprometi-
mento de todos aqueles que 
fazem parte do Grupo Mais 
Expressão e que toda semana 
trabalham para levar aos lei-
tores informações relevantes 
de Indaiatuba pelo jornal e 
por um sistema multimídia.

Atualmente o Grupo Mais 
Expressão conta com 20 co-
laboradores entre os setores 
de jornalismo, comercial, 
atendimento ao cliente e ao 
leitor, além da agência de 
publicidade e propaganda.

Mas nem sempre foi as-
sim. Há 20 anos, em 2002, 
a empresa era formada ape-
nas pelos amigos Admilson 
Redecopa e Alan de Santi, 
pelo seu irmão Nelson de 
Santi Jr. e por um jornalista. 
Os quatro eram responsáveis 
por todo o processo desde o 
planejamento da edição até a 
distribuição dos jornais.

Folha da Gente
Admilson Redecopa foi 

quem iniciou na área de co-
municação. O seu primeiro 
jornal se chamava Folha 
da Gente e na época Alan 
era seu funcionário. Mas, o 
trabalho com seu sócio não 
deu certo. “Assim que ele 
desfez a sociedade, o Ad-
milson me convidou para 
montar o jornal Expressão 
Popular. Começamos a nossa 
sociedade com esse nome, 
em agosto de 2002”, conta 

Alan de Santi.
Segundo ele, no começo 

o jornal contava com 54 
anunciantes e as edições 
eram gratuitas, assim como 
hoje. “Nosso jornal sempre 
foi distribuído gratuitamente, 
pois todos têm o direito de ter 
acesso à informação”, disse.

Pouco tempo depois, o 
jornal Expressão Popular 
se tornou jornal Mais Ex-
pressão. 

Edições
No início as reportagens 

eram feitas apenas por um 
jornalista. Admilson era 
responsável pela parte co-
mercial, Alan diagramava e 
Nelson cuidava da distribui-
ção do jornal.

“No início não foi fácil, 
porque tínhamos muito tra-
balho e poucas pessoas, mas 
nunca desistimos. Sempre 
ao lado do Admilson ba-
talhamos para que o Mais 

Uma das sedes antigas do jornal, instalada na Vila Vitória 2, que funcionou até 2011, e a sede atual na Avenida Conceição, na Vila Castelo Branco

Expressão crescesse e se tor-
nasse referência na cidade”, 
disse Alan. “Hoje somos o 
mais antigo de Indaiatuba. 
Nossa missão sempre foi 
levar informações apuradas, 
comprometimento e respeito 
ao nosso leitor”.

Há 20 anos
Sônia Fonseca é a fun-

cionária mais antiga do 
jornal Mais Expressão. 

Antes mesmo de a empresa 
nascer, Sônia já trabalhava 
com Admilson em outro 
jornal da cidade. “Eu tive 
o privilégio de conhecer 
o Admilson e trabalhar 
com ele por muitos anos. 
Após fundar o Mais Ex-
pressão, junto com o Alan, 
eu continuei com ele”, 
disse. “Acompanhá-los e 
vê-los crescer pra mim é 
um orgulho. Com tantos 

anos de convivência, para 
mim Admilson era como 
um irmão caçula e o Alan 
é como um filho, pois o 
conheço desde os 13 anos 
de idade”, revela.

Sônia finaliza dizendo 
que tem muito amor e res-
peito pelo Grupo Mais Ex-
pressão. “Para mim o jornal 
é minha segunda casa e não 
consigo mais ficar longe do 
Alan”.

Admilson Redecopa deixou legado para a imprensa
prezou pela confiança de 
seus clientes e o respeito 
pelos seus leitores, pois 
como ele mesmo dizia 
“Sem eles, não seríamos 
o que somos hoje”.

Natural de Bauru, Ad-
milson elegeu Indaiatuba 
como a sua cidade. Ele fez 
faculdade de Administra-

Em 17 de  junho de 
2020, o Grupo Mais Ex-
pressão sofreu uma gran-
de perda .  Um de seus 
fundadores, o empresário 
Admilson Redecopa, fa-
leceu em decorrência da 
Covid-19.

Apaixonado pelo que 
fazia, Admilson sempre 

ção na Unopec (Faculdade 
de Educação e Ciências 
Gerenciais) e Filosofia 
na PUC (Pontifícia Uni-
vers idade  Cató l ica  de 
Campinas). Trabalhou na 
Varejista Sears do Brasil, 
mas, o que ele sempre 
gostou mesmo foi de em-
preender. (DK).

CAIO DELLAGIUSTINA/PRIMEIRAFEIRA
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Ladrão fica pendurado na porta de um 
caminhão durante tentativa de roubo

O motorista de um ca-
minhão carregado 
com litros de leite, 

avaliados em R$ 112.320,00, 
protagonizou uma aventura 
no sábado (7) para escapar 
de um roubo. Ao ser abor-
dado por um homem armado 
em um supermercado, onde 
descarregaria a carga, ele 
acelerou em direção à Rodo-
via Santos Dumont (SP-75) 

Motorista se assustou e arrancou com o veículo para fugir; arma usada era uma réplica de pistola

e deixou o ladrão pendurado.
Como foi surpreendido 

com a atitude, o acusado não 
teve tempo de atirar. Ele es-
tava na porta do passageiro e 
não conseguiu entrar ou sair 
da posição. Preocupou-se 
em se segurar para não cair 
e acabar se acidentando. A 
polícia avistou o caminhão 
na altura do km 69 e foi ao 
seu encalço. Ao ver os po-
liciais, o homem jogou um 
objetivo na rodovia.

Quando os policiais al-

cançaram o caminhão e 
fizeram o motorista parar, 
o acusado foi preso em fla-
grante. 

Nas buscas, se descobriu 
depois que o objeto atirado 
por ele na rodovia era uma 
réplica de pistola, o que ex-
plica ele não ter atirado no 
motorista. A polícia cons-
tatou que nada foi roubado.

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

POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA 

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

Jovem morre após colidir 
moto em uma caçamba

Uma jovem de 19 anos 
bateu a moto que conduzia 
contra uma caçamba quan-
do ia ao trabalho na manhã 
de quarta-feira (11), em 
Indaiatuba. Ela não resistiu 
aos ferimentos por causa da 
violência do impacto, que a 
derrubou no chão. 
     De acordo com a apura-
ção do caso, a jovem per-
deu o controle da direção 
quando seguia pela Aveni-
da Domingos Ferrarezzi.

Policiais que atenderam 
a ocorrência comunicaram 
o pai da vítima, que também 
é policial, e ainda tentaram 
socorrer a jovem, encami-
nhando-a para o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo. Ela sofreu quatro 
paradas cardíacas a caminho 
e no próprio hospital e foi 
reanimada, mas na quinta 
ocorrência acabou morren-
do. (Rayane Lins, do pro-
grama de estágio).

VIOLÊNCIA - Um ho-
mem foi preso pela Guarda 
Civil na manhã de quarta-
-feira (4), sob acusação de 
violência doméstica prati-
cada no Jardim Morada do 
Sol. Segundo o relato da 
vitima, ela foi agredida por 
seu companheiro com uma 
cotovela na boca na Rua 
Martinho Lutero. A mulher 
foi socorrida pelos guardas.

MACONHA - Ao ve-
rificar uma residência com 
portão aberto na Rua An-
tônio Benedetti, no Jardim 
Esplanada, guardas civis 
encontraram vários pés de 
maconha, uma estufa para 
o cultivo da planta e quatro 
comprimidos de droga sin-
tética. Durante a averigua-
ção o proprietário da casa 
foi localizado e preso.

 TRÁFICO - A Guarda 
Civil deteve um adoles-
cente, já conhecido pelo 
envolvimento com o tráfico, 
na Avenida Ottilia Ferraz 
de Camargo, que ao ver a 
viatura mudou a direção 
em que caminhava. Ele foi 
abordado e com ele foram 
localizados 14 micro tubos 
de cocaína e R$ 24,50. O 
jovem foi detido.

DIVULGAÇÃO

Presa dupla acusada de furtar estepes de 
caminhão para fazer revenda em Salto

Policiais prenderam em 
flagrante dois homens sob 
acusação de furto de este-
pes de caminhão. A prisão 
ocorreu na segunda-feira (9) 
na Rodovia Santos Dumont 
(SP-75).

De acordo com a polícia, 
a dupla furtou os estepes 
no bairro Belo Horizonte, 
em Indaiatuba, na noite de 
domingo. Eles disseram que 
entregariam os estepes para 
uma borracharia em Salto, 
que havia encomendado. 

Os homens foram identi-
ficados em um carro na ro-
dovia. No interior do veículo 
foram encontrados ainda 13 
micro tubos de cocaína e R$ 

250,00 em dinheiro. 
Após a apreensão dos 

estepes, os policiais foram 
até a borracharia em Salto 
denunciada pela dupla e de-

tiveram o responsável tam-
bém. O veículo foi retido.

 (Rayane Lins, do programa 
de estágio).

Os estepes furtados em Indaiatuba

Caminhão com carga de leite, que foi alvo 
de tentativa roubo em um supermercado

A réplica da arma usada pelo homem preso 
que serviu para a ameaça ao motorista
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Depois do itinerário, o aluno entende a essência

É necessário conhecer leis que regem alunos
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Colégio Meta está de olho nos direitos 
e nos deveres do cidadão do futuro
Atividades vão ao encontro do que prevê a Constituição de 1988 para o exercício da cidadania

Direito no dia a dia, 
itinerário formativo 
da primeira série do 

Novo Ensino Médio do Co-
légio Meta, foi concebido 
para estimular a aquisição 
dos conhecimentos funda-
mentais para compreensão 
do Direito ou da Ciência 
Jurídica, presentes no co-
tidiano dos estudantes. O 
intuito é o de formá-los 
integralmente para o pleno 
exercício da cidadania, além 
de capacitá-los para reco-
nhecer histórica, jurídica, 
contextual e praticamente 
os limites que separam seus 
direitos e deveres enquanto 
cidadãos brasileiros. 

O professor Lucas Vi-
nícius Cintra Mendes, res-
ponsável pelo projeto deste 
ano de 2022, explica que as 
atividades propostas vão ao 
encontro do §205 da Cons-
tituição Federal de 1988, a 
saber: “A educação, direito 
de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida 
e incentivada com a colabo-
ração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o 
trabalho”. 

Ele acrescenta ainda que 
o pleno desenvolvimento 
das pessoas para o efetivo 
exercício cidadão e para o 
mundo do trabalho depen-
de, entre outras coisas, do 

FOTOS DIVULGAÇÃO

Ao término do programa 
itinerário, o estudante estará 
apto a perceber, pratica-
mente de forma completa, a 
essência das estruturas que 
compõem a sociedade em 
seu entorno. 

Nessa proposição van-
guardista de minstrar a edu-
ção e garantir a formação 
dos estudantes, o direito 
no dia a dia proporciona 
ao jovem que está prestes a 

Não apenas o teor prático 
garante essa importância, 
mas se, de fato, a LDB pro-
põe a formação ética, autô-
noma e crítica (a formação 
integral do ser humano), 
então é necessário conhecer, 
ainda que brevemente, a es-
trutura da qual os cidadãos 
fazem parte, as leis que os 
regem, os códigos de con-
duta, as normas e as respon-
sabilidades sociais presentes 

Alunos aprendem conceitos fundamentais para a sociedade

O professor Lucas Vinícius Cintra Mendes, 
responsável pelo projeto deste ano de 2022

participar efetivamente da 
vida cidadã e autônoma a 
compreensão da importân-
cia do reconhecimento de 
seu papel jurídico-social. 

Assim como os aspectos 
éticos são fundamentais 
para o estudante adquirir 
sua emancipação social e 
intelectual, o direito cami-
nha em vias análogas e terá 
papel importante e decisi-
vo na composição da vida 

Se você procura um Novo Ensino Médio verdadeiramente 
conectado ao futuro, conheça melhor a proposta pedagógica do 
Colégio Meta. Acesse o portal www.colegiometa.com ou faça 
uma visita. A Unidade I está situada à rua Hermínio Steffen, nº 
96, Jardim Regina, e a Unidade II, à Av. Cel. Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, Itaici.

Serviço

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

conhecimento da estrutura 
organizacional da sociedade 
e do papel que o cidadão 
desempenha nessa mesma 
realidade. Além da Cons-

intelectual e cotidiana dos 
estudantes. 

O Direito ou a Ciência 
Jurídica merece um olhar 
acurado enquanto área do 
conhecimento dentro dos 
conceitos do Colégio Meta.

Pelo fato de estar efeti-
vamente presente na vida de 
todos os cidadãos, o Direito 
adquire extrema relevância 
pedagógica nesta fase do 
conhecimento. 

na sociedade brasileira. 
Tais conhecimentos po-

derão beneficiar grande-
mente os estudantes. Por 
exemplo, otimizando os seus 
convívios em sociedade, 
entendendo a necessidade 
de um bom relacionamento 
social, percebendo os limi-
tes presentes nas noções de 
direitos e deveres, possibi-
litando-os a serem ativos na 
resolução de seus próprios 

problemas jurídicos e so-
ciais, buscando seus direitos, 
e conhecendo seus deveres.

De acordo com a mis-
são do Colégio Meta, é 
imprescindível oportunizar 
aos estudantes uma visão 
panorâmica da realidade que 
os cerca, a qual, gradativa-
mente, vai sendo percebida, 
vivenciada e transformada 
dentro da visão de socie-
dade..

tituição Federal, a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB), 
em seu artigo 35, incisos II 
e III, também prevê essa pre-
paração para vida social por 

meio da formação ética, au-
tônoma e crítica. Fato é que, 
sobretudo hoje, oportunizar 
ao estudante o contato com 
as noções mais elementares 
de interesse cidadão, pre-
sentes no estudo do Direito, 
é essencial. 

Por essa razão, as ati-
vidades propostas nesse 
itinerário formativo con-
cebido pelo Colégio Meta 
com exclusividade, versam 
diretamente sobre conteúdos 
jurídicos e, indiretamente, 
sobre temas correlatos pre-
sentes na sociedade, tais 
como economia, cidadania 
e organização social, salva-
guardando o aspecto legal e 
não apresentando tendências 
político-partidárias de qual-
quer tipo.
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Grupo Silvana Carvalho:
especialização e acesso
Atuação empresarial tanto em locação quanto em venda 
de imóveis vai de quitinetes a construções mais luxuosas

Persistência pelo aprimoramento

Empresária humaniza as conexões 

O Grupo Silvana Car-
valho é especializado 
em locação e venda 

de imóveis. Em locação as 
cidades atendidas são Itu, 
Salto e Indaiatuba e vão 
desde casas luxuosas em 
condomínios fechados até 
quitinetes acessíveis, além 
de imóveis comerciais. Já 
nas unidades de vendas, o 
grupo trabalha exclusiva-
mente em condomínios ho-
rizontais residenciais, com 
um tratamento ainda mais 
segmentado.

Operando no mercado da 
região desde 2006, o grupo 
tem como missão atuar com 
seriedade nos negócios, hu-
manidade no atendimento 
e felicidade na vida. Hoje 
são 4 unidades, sendo 2 de 
vendas e 2 de locação nas 
cidades de Indaiatuba e Itu. 
A Unidade de Venda Indaia-
tuba foi inaugurada em 2020 
e foi a primeira unidade 
localizada em um shopping, 
o Parque Mall. Já em 2021 a 

Unidade de Locação foi alo-
cada no Edifício Diplomat.

Em pouco tempo, a em-
presa obteve resultados po-
sitivos por realizar o tra-
balho com transparência e 
excelência no atendimento 
aos clientes, fortalecendo a 
marca e ganhando credibi-
lidade dentro do segmento. 
Investindo constantemente 
na inovação, por meio de um 
marketing arrojado, o grupo 
consolidou sua atuação com 
equipamentos modernos e 
profissionais capacitados 
que realizam campanhas 
segmentadas e geram negó-
cios rápidos. 

O Grupo Silvana Carva-
lho conta com atendimento 
personalizado por meio de 
Centrais de Atendimento, 
onde o cliente é atendido 
primeiro por uma equipe 
de Pré-Atendimento, com 
funcionários treinados cons-
tantemente para realizar 
perguntas que decidirão para 
qual corretor especialista o 
cliente será encaminhado 
para uma consultoria perso-
nalizada. 

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

Dessa forma, é garantida 
uma assessoria qualificada a 
todos os clientes que entram 
em contato e atuando de for-
ma segmentada, garantindo 
também que cada consultor 
seja realmente especialis-
ta. “Entendemos que, se 
o corretor for generalista, 
atendendo qualquer área ou 
tipo de imóvel, ele não terá 
pleno conhecimento de cada 
especificidade, que é o pro-
pósito da nossa atuação.”, 
comenta a coordenadora 
de Marketing, Jade Gibim 
Marcato.

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

O maior diferencial em 
negociar com o Grupo Sil-
vana Carvalho é a especia-
lização constante, seja para 
comprar ou alugar. “Alugar 
com a nossa empresa traz 
muitos benefícios, como 
administração de imóveis 
apoiada em tecnologias de 
alto padrão, aplicativo de 
acompanhamento de lo-
cação para proprietários e 
inquilinos, visita delivery 
com horário estendido até 22 
horas e de segunda a sexta 
e até 16 horas aos finais de 
semana e feriados. Contrato 
digital, desburocratizando 
o processo. Vistorias com 
laudos computadorizados, 

DIVULGAÇÃO
Interior de escritórios do Grupo Silvana Carvalho

A empresária Silvana Carvalho, 
pessoa de energia e muitas ideias

Endereços: 
Unidade de Venda Indaiatuba 

- Shopping Parque Mall 
(R. das Primaveras, 1050 - 
Loja 12, Jardim Pompeia) 

Unidade Locação Indaiatuba 
- Edifício Diplomat 

(Avenida dos Trabalhadores, 
116, Sala 1705, Vila Castelo 

Branco)

Horário de funcionamento:
Unidade Locação e Unidade 

Vendas
Segunda a Sexta, 

das 9h às 18h
Sábado das 8h30 às 12h30

Telefone :(19) 3500-6662
WhatsApp: (19) 99364-7898
Site: silvanacarvalho.com.br

SERVIÇO

diversas opções de garantias 
de aluguel com a principal 
parceira do grupo, a Cre-
dPago, e ainda serviços 
exclusivos de manutenção 
e assessoria contratual”, 
explica a coordenadora.

Com o intuito de pro-
porcionar uma assessoria 
completa no processo de 
compra ou aluguel do imó-
vel, o grupo conta com um 
jurídico próprio, advogados 
habilitados e especializados 
no mercado imobiliário, 
garantindo aos clientes o 
melhor negócio aliado à 
segurança nas transações e à 
transparência na negociação. 
(RL).

A empresária Silvana 
Carvalho sempre foi uma 
pessoa com muita energia 
e sempre cheia de ideias. 
Como está no nome da 
empresa, ela é a fundadora. 
Muitos fatores a fizeram 
escolher a cidade de Itu para 

fundar o grupo imobiliário, 
entre eles a falta de segu-
rança na capital paulista, 
onde morou por muitos 
anos e trabalhava com re-
presentação comercial de 
artigos esportivos (sempre 
foi muito conectada com 
esportes, o que a faz muito 
competitiva). Essa energia 
a trouxe para o mercado 
imobiliário, de forma mui-
to natural, um ramo muito 
acirrado, sendo necessário 
se especializar e segmentar 
para ganhar sempre mais 
espaço. Quando em 2004, 
escolheu se tornar corretora 
de imóveis, onde se identifi-
cou tanto, que houve neces-
sidade de criar um grupo de 
corretores, nascendo assim 
o Grupo Silvana Carvalho.

“Além de se fazer ne-
cessário ter parceiros e um 
grande networking, se você 
conhece a Silvana, deve 
saber o quanto ela tem o 
riso solto e o quanto tem 
facilidade em fazer amigos 
de verdade. São qualida-
des que trouxeram muita 
humanidade e conexão em 
seus negócios”, conta Jade. 
(RL).

DIVULGAÇÃO
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Haoc faz 1ª captação de órgãos de 2022 

Brasil é  2º maior transplantador de órgãos do mundo e é referência nessa área e em doação

Paciente cedeu fígado, rins e córneas, que ajudarão pessoas na fila de espera para o transplante

O Hospital Augusto 
de Oliveira Camar-
go (Haoc) registrou 

nesta quarta-feira (11) a 
primeira captação de órgãos 
de 2022. A paciente, uma 
mulher de 64 anos, teve mor-
te encefálica atestada pelos 
médicos, após sofrer um 
acidente vascular cerebral 
hemorrágico. A doação foi 
autorizada pela família.

A captação foi feita pela 
equipe do Hospital das Clíni-
cas da Unicamp e do Banco 
de Olhos do Hospital Oftal-
mológico de Sorocaba e os 
órgãos captados e destinados 

para pacientes que aguardam 
na fila de transplantes foram 
fígado, rins e córneas.

O Haoc conta com uma 
Comissão Intra-Hospitalar 
de Doação de Órgãos e 
Tecidos para Transplantes, 
responsável por detectar 
possíveis doadores de ór-
gãos e tecidos e viabilizar o 
diagnóstico de morte ence-
fálica. Além disso, oferecer 
aos familiares de pacientes 
falecidos no hospital a pos-
sibilidade de doação de cór-
neas e outros tecidos, entre 
outras prerrogativas.

A cirurgia para retirada 
dos órgãos é como qualquer 
outra, e todos os cuidados 
de reconstituição do corpo 

O Ministério da Saúde 
informa que o Brasil é refe-
rência mundial em doação e 
transplantes de órgãos. Em 
números absolutos, o Brasil 
é o 2º maior transplantador 
do mundo, atrás apenas dos 
Estados Unidos. 

O procedimento é garanti-
do de forma integral e gratuita 
pelo Sistema Único de Saúde 

são obrigatórios pela Lei n° 
9.434/1997.

A doação pode ser de 
órgãos (rim, fígado, cora-
ção, pâncreas e pulmão) 
ou de tecidos (córnea, pele, 
ossos, válvulas cardíacas, 
cartilagem, medula óssea e 
sangue de cordão umbilical). 
A doação de órgãos como o 
rim, parte do fígado, parte 
dos pulmões e da medula 
óssea pode ser feita em vida.

Para a doação de órgãos 
de pessoas falecidas, so-
mente após a confirmação 
do diagnóstico de morte 
encefálica. Tipicamente, são 
pessoas que sofreram um 
acidente que provocou trau-
matismo craniano (acidente 

Sala usada para a retirada 
de órgãos em hospital

(SUS), responsável por fi-
nanciar e fazer mais de 88% 
de todos os transplantes de 
órgãos do país.

Segundo dados da pasta, de 
janeiro a novembro de 2021 
foram realizados mais de 12 
mil transplantes de órgãos 
pelo SUS. Em 2020, foram 
cerca de 13 mil procedimentos 
do tipo. A rede pública fornece 

aos pacientes toda a assistên-
cia necessária, incluindo exa-
mes preparatórios, cirurgia, 
acompanhamento e medica-
mentos pós-transplante.

Em todo o mundo, o nú-
mero de transplantes sofreu 
queda devido à pandemia da 
Covid-19, em 2020 e 2021. 
Enquanto alguns países para-
lisaram totalmente os progra-

mas de transplantes, o Brasil 
manteve cerca de 60% dos 
procedimentos. Não houve 
interrupção dos processos e 
as atividades de doação de 
órgãos foram mantidas, obser-
vando as normas de segurança 
para as equipes envolvidas, 
para os candidatos a trans-
plantes e para os pacientes 
transplantados.

Embora exista aumento na 
lista de espera para o trans-
plante de órgãos e córnea, que 
passou de 32.909 em 2020 
para 34.830 ano passado, após 
a definição dos critérios técni-
cos para o enfrentamento da 
pandemia, os números estão 
voltando aos patamares dos 
períodos anteriores, segundo 
o Ministério da Saúde. (DK).

com carro, moto, quedas) ou 
sofreram acidente vascular 
cerebral (derrame) e evolu-
íram para morte encefálica.

De acordo com o Sistema 
Estadual de Transplantes 
da Secretaria de Estado 
da Saúde, em Indaiatuba 

a fila de espera onde há o 
maior número de pacientes 
é do rim, sendo 52 pessoas. 
Seguida do fígado com 5 
pacientes, córneas com 4 
pessoas, coração com 3 à 
espera e 1 aguardando o 
órgão pâncreas.





Villa Lorenz celebra seus 15 anos de 
existência com presença no Frutos 
Empresa começou em espaço pequeno em Itaici e hoje se destaca pela especialização em noivas
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realmente vivendo um clima 
mais romântico nos momentos 
que antecedem o casamento. 
Para Marjory Lorenz Yoshi-
da, empresária e cabeleireira 
proprietária do salão, isso tudo 
acaba tornando o sonho ainda 
mais mágico. 

No mês de junho, o salão 
comemora 15 anos de exis-
tência, colecionando parcei-
ros, clientes e colaboradores 
satisfeitos. “Os nossos prin-
cípios estão no respeito ao 
ser humano, proporcionando 
bem-estar aos nossos clientes 
e colaboradores, assim como 
nossa filosofia é fazer a pessoa 
sair melhor do que entrou, 
sempre elevando sua autoes-
tima”, comenta Marjory, que 
ressalta ainda: “Nosso ambien-
te é familiar e atende a todos, 
crianças, mulheres e homens. 
É realmente um lugar gostoso 
em que os clientes se sentem 
bem em frequentar”.

A empresa também se 
destaca quando o assunto é 
responsabilidade social: sem-
pre envolvido em ações soli-

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

16ª edição vai destacar empresas e empreendedores 
Representado pela figura 

de uma folha de palmeira, 
árvore que dá o nome à 
cidade (chama-se “Indaiá” 
em tupi-guarani), o troféu 
do prêmio Frutos de Indaiá, 
desenhado pela artista plásti-
ca Maria Vaz (Memê), busca 

celebrar e homenagear as 
empresas e empreendedores 
que fazem a diferença na 
cidade, prestando excelen-
tes serviços à comunidade e 
contribuindo na geração de 
renda e emprego, além de 
colaborar com a construção 

O salão de beleza Villa 
Lorenz, considerado 
o mais renomado e 

charmoso de Itaici, em In-
daiatuba,  terá sua estreia no 
Troféu Frutos de Indaiá neste 
ano e vai contar a sua longa 
história: há 15 anos trabalhan-
do em prol da autoestima dos 
clientes, o Villa Lorenz é hoje 
reconhecido pelo especial “Dia 
da Noiva”, projeto que cresce e 
ganha mercado em Indaiatuba 
e região ano após ano.

Quando começou, em 
2007, chamava-se “Lorenz 
Hair”. Nove anos mais tarde, 
em 2016, aconteceu a mudan-
ça para “Villa Lorenz”, aliada 
à mudança de espaço, que 
passou a contar com estacio-
namento próprio e lanchonete, 
além dos diversos serviços de 
beleza e estética. 

O local remete a uma vila 
italiana, com uma “rua” que 
passa por salas rústicas, dando 
às noivas a sensação de estar 

DIVULGAÇÃO

dárias, o Villa Lorenz realiza 
um projeto anual desde 2008, 
o “Lorenz Dia Feliz”, em que 
a renda de corte, escova e ser-
viços de manicure realizados é 
100% revertida à Creche Mãe 
Rainha de Itaici.

Por essa caminhada de 
sucesso, a empresa é celebrada 
e graças a seus serviços presta-
dos estará no Troféu Frutos de 
Indaiá 2022. “É uma enorme 
satisfação fazer parte desse 
dia tão alegre e importante 
e poder receber esse prêmio 
que diz muito para a nossa 
comunidade. Só posso dizer 
que é uma honra participar”, 
conclui a empresária.

Instalações do salão de beleza Villa Lorenz

da Indaiatuba que se conhe-
ce e que é, há 20 anos, uma 
das melhores cidades do 
Brasil para se viver.

A festa este ano receberá 
a dupla sertaneja Marcos & 
Belutti. (HM).
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Mastiga Samba e Amigos do Cachorrão 
vão fazer a final do amador domingo

Depois de três tempo-
radas sem entrar no 
calendário indaiatuba-

no pelo adiamento dos jogos 
por conta da pandemia, os 
torcedores e apaixonados pelo 
futebol amador já têm local, 
data e hora marcada para 
acompanhar a grande final da 
14° Copa do Vila Avaí. 

A tão aguardada final acon-
tece neste domingo, dia 15, às 
09h30 no minicampo do Vila 
Avaí. 

A competição, que teve 
início em março deste ano, 
se encerra após um caminho 
trabalhoso, com grandes con-
frontos. Os jogos que revela-
ram os finalistas, aconteceram 
no primeiro domingo do mês 
de maio (1), onde Mastiga 
Samba conquistou a vitória de 
virada nos últimos 10 minutos 
do jogo, com uma cabeçada 
do zagueiro Paraíba. Já o seu 
atual adversário, Amigos do 
Cachorrão, se classificou com 

uma vitória de 2x1, sendo os 
dois gols de Andrey, que saiu 
de campo como herói do time.

De acordo com o presiden-
te do Mastiga Samba, Fernan-
do Ataíde, as expectativas para 
o jogo e a sensação de estar na 
final são as melhores possíveis. 
“Queremos fazer um bom 
jogo e sair com a vitória no 
final, mas sabemos de todas 
as dificuldades que iremos 
encontrar do outro lado, onde 
há um time muito competitivo 
e acostumado a jogar os cam-
peonatos da Vila Havaí, porém 
estamos confiantes no título e 
vamos em busca dele”.

Hélio Ribeiro, mais conhe-
cido como Hélio Cachorrão, 
presidente do segundo clube 
finalista, Amigos do Cachor-
rão, conta que a sensação 
de estar na final é única, por 
conta da maneira que a partida 
aconteceu. “Saímos perdendo 
de 1x0 logo no começo do 
jogo e só conseguimos a vi-
rada para 2x1 nos 10 últimos 
minutos do jogo. 

Como já dizia Galvão 

Classificação das duas equipes para a disputa da próxi-
ma etapa foi sofrida com gol no final e ambas de virada

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Bueno: “Haja Coração”. As-
sim como Fernando, Hélio 
também afirma que as ex-
pectativas são as melhores 
possíveis. “Vamos pegar uma 
pedreira, um adversário muito 
forte, mas temos muita con-
fiança no nosso elenco para 
bater de frente com eles e ir 
atrás do nosso objetivo maior, 
que é se consagrar campeão 
e levar o tão desejado caneco 
para casa, se Deus quiser”.

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

Premiação para campeão e vice será em dinheiro
O presidente da Liga 

Regional Desportiva In-
daiatubana (LIDI), Rogério 
Pontara, disse que a pre-
miação será em dinheiro, 
fornecida pelo patrocinador 
Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Indaiatuba 
(Secom), e que será no valor 
de R$ 2.000 para o campeão 

e de R$ 1.500 para o vice-
-campeão. 

“Depois de dois anos 
sem competições na Liga, 
estamos bastante ansiosos 
para essa final. Ficamos 
muito tempo parados, sem 
competições e essa é a nos-
sa primeira final desde que 
retornamos todos os jogos 

Amigos do Cachorrão, que se classificou com vitória por 2 a 1

Mastiga Samba, que se classificou no finalzinho com gol de zagueiro

da liga. Esperamos que seja 
uma grande final, com um 
grande público. Estamos 
com uma expectativa muito 
boa para essa final, esperan-
do que seja um grande jogo 
e que termine o campeona-
to assim como ele foi, de 
grande qualidade”, conta o 
presidente da LIDI. (RL).
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Neto de Ítalo Mário Limongi faz visita 
ao clube e relembra histórias do avô

Há alguns anos afas-
tado do estádio do 
Primavera, Sérgio de 

Camargo Filho não demorou 
muito para identificar as 
pedras no chão do Gigante 
da Vila, nem para se emo-
cionar e soltar um grande 
sorriso. Sérgio é neto de 
Ítalo Mário Limongi e pron-
tamente relembrou uma de 
suas grandes memórias que 
envolvem o avô e o clube do 
coração. Limongi, contou o 
neto, sempre que chegava ao 
estádio ia recolhendo algu-
mas pedras no caminho para, 
junto a um estilingue, arre-
messar nos bandeirinhas que 
“roubavam o Primavera” e 
alguns torcedores visitantes. 
“Mas isso era antigamente, 
outros tempos, hoje não há 
espaço para isso no futebol”, 
completou.  

Durante a sua visita ao 
gramado e as instalações do 
clube, Sérgio relembrou da 

Ex-presidente do Primavera foi peça fundamental para a construção do estádio, hoje com seu nome

época em que as arquiban-
cadas eram de madeira. “Eu 
era criança e lembro que isso 
aqui era muito diferente”. 
Ele também relembrou com 
muito carinho dos eventos 
que aconteciam na quadra 
de futsal do clube e, claro, 
das vezes que foi ao estádio 
com o avô.  

Ao ser perguntado como 
acha que seu avô se sentiria 
ao ver o clube atualmente, 
tendo acabado de realizar 
uma grande campanha na 
Série A-2 do Paulista, Sér-
gio foi enfático: “Ele, com 
certeza, estaria apoiando o 
time, querendo contribuir de 
todas as formas possíveis e, 
claro, contente em ver que 
o clube está crescendo e se 
desenvolvendo”, afirmou. 

Presidente por três vezes 
do Fantasma, Ítalo Mário 
Limongi foi um dos gran-
des responsáveis pelo cres-
cimento do clube e a sua 
manutenção ao longo dos 
anos. De acordo com Sér-
gio, muitas vezes Limongi e 

LEANDRO DE OLIVEIRA / JORNAL MAIS EXPRESSÃO

Hélio Milani (ex-presidente) 
mantinham os salários dos 
jogadores e o clube funcio-
nando pagando a partir do 
próprio bolso. “O meu avô 
investia dinheiro no clube e 
muitas vezes nem contava 
para minha avó. Investia 
escondido para ela não bri-
gar com ele. Ele era maluco 

Sérgio de Camargo Filho caminha pelo campo do Pri-
mavera e relembra as histórias do seu avô

LUCAS MANTOVANI
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pelo Primavera”, contou aos 
risos, Sérgio.

 Ocupando o cargo oficial 
de presidente por oito anos, 
foi durante a gestão de Li-
mongi que o Primavera inau-
gurou seu estádio, o Gigante 
da Vila Industrial, no dia 29 
de junho de 1961. O jogo de 
abertura, porém, não guarda 

a melhor das lembranças do 
clube, que acabou perdendo 
para o Jabaquara A.C., de 
Santos, por 7x1. Na década 
de 90, após a morte de Ítalo 
Mário Limongi, o Primavera 
decidiu renomear o seu está-
dio em homenagem a um dos 
seus principais presidentes e 
apoiadores.   



sentando no Parque Ecológi-
co às 19h, proporcionando 
uma “viagem musical” pelo 
Brasil, em conjunto com o 
Trio Entre Aspas, formado 
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Sinfônica se apresenta com o renomado 
violonista Fábio Zanon no Maio Musical

Retornando à sala Acrí-
sio de Camargo, no 
Ciaei, a Orquestra 

Sinfônica de Indaiatuba se 
apresenta na sexta-feira (13), 
como parte da programação 
do Maio Musical, ao lado do 
renomado violonista Fábio 
Zanon, considerado um dos 
maiores nomes do violão na 
atualidade, tendo se apresen-
tado em mais de 50 países, 
em concerto que começa às 
20h.

De autoria do mexicano 
Manuel Ponce, a peça Con-
cierto del Sur foi composta 
para o violonista espanhol 
Andrés Segovia, um dos 
pais do violão erudito. Para o 
concerto, que tem direção ar-
tística e regência do maestro 
Paulo de Paula — presente 

Peça será o ‘Concierto del Sur’, composto para Andrés Segovia, um dos pais do violão erudito

na apresentação com a banda 
Paralamas do Sucesso. 

No dia 14, a Orquestra Jo-
vem de Indaiatuba também 
participa do festival, se apre-

EDUARDO SARDINHA - GUITARCOOPFELIPE GOMES

Sertanejo dominou o segundo final de semana da programação
O sábado (7) foi palco das 

duplas Marcio & Douglas e 
Gilberto & Gilmar. Ambas 
performaram sucessos auto-
rais e clássicos do sertanejo, 
ganhando a plateia como coro: 
a primeira dupla, na estrada 
desde a adolescência, encan-
tou no The Voice Brasil 2018, 
e têm no currículo gravações 
e apresentações com ícones 
do sertanejo, como Gusttavo 
Lima, Edson & Hudson, Feli-
pe Araújo e Marcos & Belutti 
— estes últimos que serão a 
atração musical do 16º Frutos 
de Indaiá. 

Já Gilberto & Gilmar, co-
nhecidos de longa data dos 
fãs de sertanejo, entoaram 
clássicos de mais de 50 anos 
de carreira.

No domingo (8), o Duo 
Sciotti levou ao palco do Par-
que Ecológico o músico Kiko 

Depois da estreia emocio-
nante que contou com show do 
grupo Paralamas do Sucesso 
ao lado da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba, os espetáculos 
do 30º Maio Musical segui-
ram, sobretudo, com shows 
apresentando o melhor do 
sertanejo.

Na sexta-feira (6), apresen-
tou-se, no Parque Ecológico, 
o músico Renan Teixeira, 
natural de Indaiatuba e co-
nhecido por shows na cidade 
e região, cantando sucessos 
como “Arranhão”, de Henri-
que & Juliano. 

Renan foi seguido por 
Viller Santos, dono do hit 
“Paciente de Boteco”, em 
parceria com a dupla Edson 
& Hudson, que agradeceu ao 
público da cidade: “Como eu 
amo essa cidade e será sempre 
um prazer cantar pra vocês!”.

Zambianchi, unindo os sons 
das flautas, saxofones, teclado 
e guitarra à voz de “Primeiros 
Erros (Chove”, clássico do 
Capital Inicial com Kiko.

Os shows continuaram a 
partir de segunda-feira (10), 
com Giulia Agg apresentando, 
no palco do Ciaei, o espetáculo 
“A evolução do sertanejo”, 
que contou com três etapas: 
moda de viola, clássicos e 
sertanejo universitário. A jo-
vem cantora, que é também 
estudante de Direito, vem 
realizando shows de sucesso 
em Indaiatuba e região. 

Ainda na segunda, levando 
ao palco o espetáculo “O povo 
canta Marília Mendonça”, 
Silviane Soares homenageou 
a cantora e fez questão de 
mostrar a força da mulher 
brasileira. 

Na quarta-feira (11), Pris-

por Paulinho Paz, Isaac Mi-
randa e Clayton de Moraes. 
O itinerário desse passeio 
levantará voo nas influências 
musicais do Nordeste, passa-

rá por São Paulo e aterrissará 
no Rio de Janeiro. Entre as 
obras escolhidas estão can-
ções de Guerra-Peixe, Edu 
Lobo, Pixinguinha e Tom 
Jobim. 

Também no sábado (14), 
as cantoras Ana Paula More-
ti, Fernanda Bugallo, Juliana 
Alves, Leticia Nicolielo, 
Lucy Campos e Miguelita 
Miguel dividem o palco no 
espetáculo “40 anos sem 
Elis Regina”, no Parque 
Ecológico.

 No domingo (15), se 
apresenta o grupo Hutal, 
com músicas do seu primeiro 
álbum, Alforria, que trata 
de temas como saúde men-
tal no espetáculo “Tudo é 
Fase”. E a grande atração da 
noite fica a cargo do trio de 
irmãos Melim, donos de hits 
como “Ouvi Dizer” e “Meu 
Abrigo”.

cila Moreno apresentou “Bra-
silidades”, levando ao palco do 
Ciaei releituras de clássicos da 
MPB e foi seguida pelo grupo 
Reguera, com hits de reggae 
que marcaram época, e Cesi-
nha e Banda, com o espetáculo 
“Sucessos de Hoje e os Clássi-
cos de Sempre”, tocando hits 
de samba e pagode.

Na quinta, Arthur Raymun-
do, Laura Duarte e Chiquinho 
Costa, com “Amar e Sonhar” 

também encheram o palco 
do Ciaei com obras de Schu-
mann, Villa-Lobos, Lehár e 
Verdi, seguidos pelo Quarteto 
de Cordas da OSI e Sonia Di 
Morais.

Sexta-feira (13) terá apre-
sentações de Dreamtime, com 
“Vibe Leve”, Radiola Acústi-
co, com “Dos 80’ aos 00’” e 
Beto Tempesta e Banda, com 
“Unplugged”, no palco do 
Parque Ecológico. (HM).

O cantor Renan Teixeira

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba na pre-
paração para o Concierto del Sur

O violonista Fábio Zanon, considerado um 
dos maiores nomes do violão na atualidade
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Signo de Libra
Algumas dificuldades po-
dem ocorrer em suas ami-

zades. É um bom momento para 
evitar ser prolixo. Não saber sin-
tetizar os pensamentos e as ideias, 
levarão a dificuldades nos mais di-
versos relacionamentos. Cônjuge 
pode estar vivendo algumas difi-
culdades no trabalho ou na saúde. 

Signo de Escorpião
Aquelas experiências afe-
tivo-sexuais ou aventuras 

inconsequentes, podem se tornar 
mais intensas e tender a efetivação 
(formalização) delas. O trabalho 
pode propiciar alterações no am-
biente de serviço e no desenvolvi-
mento de suas relações. Amizades, 
planos para o futuro e sua vida 
profissional estão nesse pacote de 
mudanças.

Signo de Sagitário
Aguente firme, pois até 
25/Maio as irritações 

dentro de casa surgem por interpre-
tações e atitudes confusas. Essas 
semanas, Mercúrio retrógrado pode 
provocar dificuldades em seu rela-
cionamento conjugal, societário ou 
nas reuniões sociais. Problemas 
com seus pais ou com pessoas de 
idade dentro de sua casa ou seu lar. 

Signo de Capricórnio
Seu foco na família, ou 
em assuntos domésticos 
tendem a encontrar as-

suntos para serem resolvidos. Pode 
ter que se posicionar dentro de casa 
devido a algumas situações. Não 
reaja, aprenda o poder que um per-
dão tem. Tanto para que o pratica, 
como para quem o recebe. Tenha 
calma com o ritmo acelerado que 
continua havendo.

Signo de Aquário
Sua mente ainda sofre 
com um excesso de sen-

sibilidade, e isso o faz agir, ou até 
mesmo planejar, de forma confusa. 
Os prazeres podem vir misturados 
com alguma responsabilidade. 
Momento de foco em sua vida 
social que traz diversos contatos. 
Momento de pôr em prática ideias 
profundas.

Signo de Peixes
Não é um bom momento 
parda relacionamentos. 

Porém se o cônjuge trabalha junto 
ao nativo, o ajudará com relação 
à opinião alheia. Mudanças com 
relação a sua capacidade de saber 
usar a diplomacia. Se estiver em 
relacionamentos afetivo-sexuais 
no ambiente de trabalho, poderá 
criar dificuldades para sua posição 
na empresa. 

HORÓSCOPO

De 13 a 20 de Maio de 2022

Signo de Áries
Até 25/Maio ficará su-
jeito às sensações e in-

duções descritas nas duas últimas 
publicações: pode se sentir limi-
tado, isolado e sem apoio. No en-
tanto é momento de reavaliar sua 
força de vontade. Perguntas de-
vem ser feitas: Estou sendo claro 
em minhas atitudes? Eu planejo 
de forma clara? Minhas atitudes 
são de vitimismo, só reclamando 
ou enfrento os fatos? Quais emo-
ções prendem ou manipulam mi-
nha maneira de agir?

Signo de Touro
Valores familiares, tra-
dicionais, antigas for-

mas de ser e de pensar estão na 
raiz de algumas dificuldades no 
planejamento de seu trabalho 
ou no modo como leva sua saú-
de e seu bem-estar no cotidiano. 
Quem é dono de seu negócio 
pode ter algumas dificuldades 
pois é importante não ser domi-
nado pela opinião alheia, mas 
precisa ser coerente com o senti-
do de ordem e flexibilidade.

Signo de Gêmeos
Mercúrio retrogrado 
pede para que o nativo 
olhe para aspectos que 

são fundamentais em sua vida. E 
todos estes dentro de si. Do que 
você mais sente falta? Qual situa-
ção o leva a reclamar da vida? O 
que precisa descobrir dentro de 
si que não o deixa tranquilo? Vai 
ser necessário revisar e organizar 
assuntos e situações internas. 

Signo de Câncer
Momento um pouco 
complicado para sua 
mente, comunicação, 

estudos, expressão (seja verbal 
ou de outro tipo). Irmãos podem 
passar por dificuldades monetá-
rias. O nativo precisa aprender o 
valor de fazer escolhas e de man-
ter a calma emocional na hora de 
firmar contratos. Problemas com 
mídias e papeis jornalísticos.

Signo de Leão
Sua vida social fica mais 
intensa e corre o risco de 
aumentar sua agitação. 

Palavras mal colocadas, interpre-
tações equivocadas, enganos e 
erros de digitação em documentos, 
e possibilidades de se ver envolvi-
do em fofocas. Sua mente está em 
fase de expansão, aproveite para 
renovar o que precisa e amplie 
seus horizontes.

Signo de Virgem
Foco na vida profissio-
nal. Surgem problemas 

para serem solucionados e de-
pendem de seu esforço e poder de 
organização. Corre o risco de se 
enganar, digitar ou compreender 
errado documentos e planilhas. 
Tenha cuidado com as palavras 
relacionadas com suas certezas. 
Corre o risco de embates por 
orgulhos de seu lógico raciocínio

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

Floyd a Gonzagão. Prova 
d a versatilidade está na 
composição de diferentes 
instrumentos, que conta com 
banjo, contrabaixo, violão, 
caixote e demais instrumen-
tos de percursão, garantindo 
a releitura de sucessos.

Esta é a primeira festa 
junina que o clube consegue 
realizar desde o começo da 
pandemia, em 2020, o que 
tem gerado uma grande 
expectativa em todos. Já 
tradicional na cidade, a Festa 
Junina do Indaiatuba Clube 
costuma abrir o calendário 
festivo das comemorações 
de São João no município. 

 

Indaiatuba Clube vai ter  
festa junina no dia 4

Durante as  come-
morações juninas, 
o Indaiatuba Clube 

irá promover uma festa de 
cunho social, no dia 4. Se-
gundo comunicado do clube, 
sete organizações da socie-
dade civil e que realizam 
trabalhos sociais irão partici-
par do evento para arrecadar 
fundos e terão barraquinhas 
com comidas e bebidas. 
Evento terá diversas opções 
de entretenimento e show. 
O objetivo do evento, disse 
em nota o clube, é promover 
o entretenimento sem deixar 
de lado a parte social. Toda 
a renda arrecada pelo clube 
durante o evento será tam-
bém repassada às entidades. 

As entidades participan-
tes são: Casa da Mulher 
Analia Franco, com uma 
sopa de capeletti; Educan-
dário, com uma barraquinha 
de cachorros quentes; Irmã 
Dulce, com milho verde; Lar 
de Velhos Emmanuel, com 
doces; Lions Clube, trazen-

Evento tradicional da agremiação contará com barra-
quinhas mantidas pelas organizações da sociedade civil

Os ingressos já estão à venda na 
portaria do Indaiatuba Clube 
ou nas entidades beneficiadas 
e custarão R$ 12 no primeiro 
lote. Os associados do clube 

não pagam para entrar. Para 
mais informações, e atente de 

segunda a sexta das 9h às 18h30 
e sábados das 8h30 às 11h30 

na Rua Oswaldo Cruz, 40 – Vl. 
Rossignati.

SERVIÇO

do um lanche de linguiça; 
Volacc e a barraquinha de 
Pastel; Rotary Club e uma 
barraca com cuscuz, quen-
tão e vinho quente. Além 
das barracas destinadas às 
entidades, as tradicionais 
tendas com brincadeiras se-
rão instaladas e brincadeiras, 
como boca do palhaço, saco 
surpresa e pescaria estão 
confirmadas.

As danças, tão tradicio-
nais aos eventos juninos, 
também serão um dos pontos 
altos do evento, prometeu 
a organização. Serão reali-
zadas apresentações típicas 
juninas e country com os 
professores e alunos do 
Clube nas modalidades de 
Hip Hop, Ballet, Sapatea-
do, Dança de Salão e Jazz. 
A quadrilha está garantida 
e traz a escola Semente do 
Sabe. 

O show ficará por con-
ta da banda Rock’n Roça, 
para animar ainda mais a 
festança. Formado por seis 
pessoas, o grupo promete 
diversidade na música, indo 
do Rock ao Baião, de Pink 

IMPRENSA|IC

Imagem mostra uma das comemorações juninas que já foram realizadas no clube



Mãe Vanessa recebendo o presente de Dia das Mães 
da filha Milena do Maternal II (Unidade I).

Mãe Ana recebendo o presente de Dia das Mães da 
filha Lavínia do 5º Ano A (Unidade II).

A22A22 SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

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

Nada é mais forte e verdadeiro do que o amor de uma 
mãe. E como sempre o Fênix Pensionato realizou uma 
verdadeira festa para homenagear as queridas idosas 
mamães, titias e avós, nas três unidades do pensionato: 
Indaiatuba, Jundiaí e Campinas. Parabéns Nilce e Neide!

Sôn ia  com a  sua  l inda  Luna,  em consu l ta 
na  C l í n i ca  B i cho  A m i g o .  R ua :  Qu i nze  d e 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Equipe Villa Lorenz no XII Lorenz Dia Feliz, evento em 
prol da Creche Mãe Rainha de Itaici. Foi só alegria!

Equipe da Ruby Bronze & Estética: Adriane, Ruby, Ana 
Rúbia, Rafaela, Dedé e Clayton, que fazem o sucesso do 
Salão “com o sol do verão, mas com a brisas da chegada 
do inverno, temos o clima perfeito para um bronze 
confortável e eficaz!” Av. Coronel Antônio Estanislau do 
Amaral, 1255 - Jardim Juliana. WhatsApp: (19) 97158-
7136

Mãe Vanessa recebendo o presente de Dia das Mães 
da filha Beatriz do Maternal I (Unidade I).

Lucas Henrique participará esse ano do Frutos de Indaiá, 
como revelação de Nutricionísta. Parabéns!

A Travain recebeu a visita técnica de manutenção 
de extintores do Curso de Bombeiros da Escola JF 
Treinamentos. Foi demais!

Cristiane e Cleberson reinauguraram a Vidraçaria SP 
semana passada. Muito sucesso!

Adelaide Decorações

Pensionato Fênix

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Everton colaborador do nosso cliente CelLux, fez 
aniversário dia 06 de maio. Desejamos parabéns e muitas 
felicidades!
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E esta semana quem apagou as velinhas, foi nosso 
cliente e amigo Gaião da Shop Piscinas,  desejamos 
parabéns e muitas felicidades sempre!

O Espaço Marcia Paccor completou 25 anos na última quarta-feira,  com a Mostra de Noivas de Parceiros, a noite foi 
muito comemorada, pois as coisas estão voltando aos poucos ao normal, com a presença da  imprensa ,  parceiros 
e amigos,  Marcia Paccor e família agradeceram a todos presentes. E nós do Mais Expressão desejamos parabéns 
e muito Sucesso sempre!

Aula de desenho ao ar livre!Em uma aula especial na 
sala de aula ao ar livre, os alunos do Curso de Desenho 
foram ver de perto as plantas e suas texturas para, então, 
utilizando suas habilidades artísticas, colocarem no papel 
a beleza da natureza!

Mais uma venda concluída pela Z10 Imóveis. Parabéns 
a Corretora Cíntia e os clientes Sérgio e Joselaine pela 
aquisição!

A comemoração do dia das Mães, foi muito especial no 
Polo Shopping,  começou na sexta-feira dia 06, com um 
incrível Show, com o Cover do Elvis Presley, Renato 
Carlini, com a casa cheia e um público muito animado, 
a noite foi muito especial, parabéns Polo Shopping! Na 
foto Andréa Fernandes com Renato Carlini!

Domingo dia das mães,  foi muito especial no Tuia Armazém Restaurante,  teve show com Débora Nunes e muita 
alegria, parabéns! Na foto Débora Nunes, Daniela Amstalden, Denis Vieira,  Nenê do Cururu, José Donato Amstalden! 
APROVEITAMOS A FOTO PARA PARABENIZAR ESSE CASAL MARAVILHOSO DANY E ZÉ PELOS 9 ANOS DE 
CASADOS. PARABÉNS E  DEUS ABENÇOE!
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Negócios && Classificados
Nº 997  |  | 

CA10100 - CASA TÉRREA - RESIDENCIAL MARIA JOSÉ - 
AT 300 m² AC 200 m² - 03 suítes planejadas 01 com closet, 
escritório planejado, WC social, sala 02 ambientes (estar 
e jantar) pé direito alto, cozinha americana planejada com 
cooktop, microondas, forno elétrico, área gourmet planejada 
com churrasqueira e coifa, lavanderia planejada, piscina 
com aquecimento, garagem para 04 autos sendo (02 cober-
tas) ar condicionado em todos os ambientes. Condomínio 
com Piscina adulto e infantil, salão de festas, campo gra-
mado, quadra de tênis, churrasqueira, parque infantil e 02 
portarias. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19) 99712-0636.

CA10110 - CASA A VENDA - JARDIM FLORIDA - INDAIA-
TUBA/SP. - AT. 250 m². AC.170m² - 03 Dormitórios(sendo 
01 suíte com banheira) - sala de jantar, sala estar, cozi-
nha planejada, lavanderia, wc social, quintal com piscina, 
churrasqueira, banheiro na área de lazer, 02 vagas de ga-
ragem cobertas. OTIMA LOCALIZAÇÃO. R$ 800.000,00. 
CORRETORA JUDITE – CRECI:212063 – TEL: (19) 
99600-1290.

CA10119 - AT. 105 m² - AT. 90m² - CASA NOVA TÉRREA - JD 
NOVA VENEZA - casa térrea recém construída, sendo 2 dormi-
tórios - 1 suíte, WC social com Domus iluminação natural, e led, 
sala e cozinha estilo americana, conceito aberto, com granito, 
com iluminação em led, com sanca, lavanderia, churrasqueira 
com pia em granito, porcelanato de ótima qualidade, todos os 
ambientes preparados para instalação de ar condicionado, ilu-
minação projetada na fachada. R$ 477.000,00. CORRETORA 
LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99815-6906

CH01864 - AT.2500m² - AC.360m² - CHACARA EM CON-
DOMÍNIO - MOSTEIRO DE ITAICI - casa térrea c/pé direito 
alto sendo 03 dormitórios sendo 01 suítes - 03 WC social, 
cozinha com planejados, sala de estar, sala TV, ampla va-
randa fechada com sala | espaço gourmet com churrasqueira 
, lavanderia, despejo, oficina, pomares, plantas, garagens 
cobertas e descobertas 02 poços caipiras, tanque de peixes, 
galinheiro, baias para cavalo . Condomínio com seguran-
ça  24 horas, com grandes lagos e matas preservadas. 
R$1.900.000,00. . CORRETOR JOAO VICENTE – CRECI: 
99221  – TEL: (19) 97409-2113.

AP05526 -  CIDADE NOVA - EDIFÍCIO PRIME -  AU 82 
m² - 03 dormitórios todos com planejados,  sendo uma suí-
te com closet,  sala 02 ambientes,  01 WC social, lavabo, 
cozinha  estilo americano com planejados, lavanderia, 
varanda, garagem coberta para 02 veículos.  Área gourmet 
na cobertura :  ampla área panorâmica, jacuzzi, academia,  
salão de jogos,  salão de festas com churrasqueira. SOL DA 
MANHÃ. R$ 450.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 - TEL: (19) 97168-2829.

AP05515 - APARTAMENTO A VENDA -  PRÓXIMO AO PAR-
QUE ECOLÓGICO -  EDIFICIO PARQUE CECI - INDAIATU-
BA/SP -  AU 82 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, integrada com varanda, cozinha, área de serviço, 
banheiro de empregada, WC social, lavabo, duas vagas cober-
tas. Sol da manhã. Edifício com portaria e controle de acesso 
24 horas, área de lazer com piscina, salão de festa, churras-
queira. Excelente localização, próximo ao parque Ecológico 
de Indaiatuba. Venda: R$ 445.000,00. CORRETORA JUDITE 
– CRECI:212063 – TEL: (19) 99600-1290.

dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 3 banheiros, cozinha, 
área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 1 vagas 
de garagem coberta e 1 descoberta. Móveis planejados 
na sala de estar. Condomínio com área de lazer comple-
ta, piscina, quadra, academia, playground. Ótima localiza-
ção. R$ 650.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 
224016 – TEL: (11) 98512-9291.

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

CA09980 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA - JARDIM EU-
ROPA II - AT 250m² - AC 75 m² - 02 dormitórios sendo 01 

suíte, sala, cozinha americana, 01 WC Social,  área 
de serviço, amplo quintal, garagem com 04 vagas. EX-
CELENTE BAIRRO - R$ 560.000,00. CORRETORA 
YURICO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

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

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

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

CA10097 - AT 150  m² AU 105 m² - CASA TÉRREA EM 
CONDOMÍNIO - VILLA PARATY - INDAIATUBA/SP - 3 

VENDAS
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VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 
4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório nos 
fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$400 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 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.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara. 
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e garagem 
para 3 carros. Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz, banheiro, 
sala, cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem para 2 carros 
e portão eletrônico.
CA214 – JD. MONTE CARLO – R$351 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de luz e 
garagem coberta para 1 carro.                                                                                        

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área 
gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta 
para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em 
condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico e 
churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente e nos fundos.  
Possui garagem coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e fogão a lenha. Aceita 
permuta com terreno ou apartamento até R$500 MIL 
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, garagem para 2 carros e portão eletrônico.                                                
CA325 – JD. MONTE CARLO – R$553 ML - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, 
garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.                                   
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e banheira 
de hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet com 
churrasqueira, pia e balcão em granito. Possui edícula com banheiro, quintal e portão eletrônico. 
Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor. 
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2 
banheiros, cozinha, copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem 
para 2 carros. Possui sobrado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta com 
apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, copa, 
banheiro, garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala de estar 
com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com armá-
rio, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e armários 
embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, lavanderia, 
paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui espaço 
gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 1 coberta, 
área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, salas 
amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha planejada, lavan-
deria, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem para 13 carros sendo 4 
cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 
cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala de jantar, 
lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 dormitórios 
de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, 
apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CCA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira. 
CA326 – CONDOMINIO JD. TOSCANA – JD. VENEZA – R$787 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com 
closet, sala de estar, sala de jantar, cozinha com espaço gourmet, lavanderia, garagem para 3 carros 
sendo 1 coberta e churrasqueira.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

TE13 - VILA FURLAN - R$480 MIL – 330 m².                                                                                            
TE18 – JD. ESPLANADA – R$372 MIL – 300 m².                                                                                                   
TE20 JD. ESPLANADA I – R$468 MIL – 360 m². 
TE22 – CONDOMINIO RESERVA SANTA MARIA -Terrenos a partir de 500 m² a 1441 m². OBS: Valor 
da venda sob consulta.                                                                                                          
TE23 – JD. BELA VISTA – R$351 MIL - 282 m².

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 50% em aparta-
mento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos fundos e poço 
artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. Possui 
piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, sala, 
cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro e garagem. 
Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, lavabo, sala, 
cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
SITIO ITABORAÍ – CHACARA – R$2.750,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 2 
carros e entrada para vários. 
REMULO ZOPPI – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. BELA VISTA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para 
4 carros e quintal 
VILA MERCEDES – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. ESPLANADA – R$1.687,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem e quintal.  

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc. 
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc 
CENTRO – R$4.900,00 – Área 127 m² e 2 wc.

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e 
elevador.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc 
CENTRO – R$700,00 – Área 35 m² com sala de espera e 1 wc. 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

3 ref site 8593- Casa Portal das Acácias - 3 dorm, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - 
R$4.100 + IPTU + Cond

7 Ref site 32198- Casa Jardim Tropical - 3 dorm, 2 banheiros, 
1 suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 480.000,00

8 ref site 32197 - Casa Parque das Nações - 3 dorm , 3 ba-
nheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
550.000,00

4 ref site 32179 - Apartamento Jardim Novo Horizonte - 2 
dorm, sala, banheiro, coz, área de serviço e garagem R$ 
2.250,00 + Cond + IPTU

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

2 ref site 28323 - Casa no Moradas de Itaici  - 3 dorm , sala , 
coz , 2 banheiros e garagem R$3.370,00 + IPTU + Cond

10 ref site 32187 - Terreno Jardim Reserva Bom Viver de In-
daiatuba - Lote de 300 m² - R$ 390.000,00

11 ref site 28219 - Apartamento  Jardim dos Colibris - 2 
dorm, coz, sala, 1 banheiro, área de serviço e garagem - R$ 
200.000,00

12 ref site 32186 - Apartamento Cidade Nova  -  3 dorm, 
coz, sala, 3 banheiros, 1 suíte, área serviço e garagem - R$ 
550.000,00

9 ref site 32190  - Terreno Condomínio Residencial Evidên-
cias  - Lote de 323 m² residencial R$ 320.000,00

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

Vendo/Troco:Já 
Locado por: R$4 
mil Prédio residen-
cial próximo ao 
Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 
4 imoveis indepen-
dentes, Terreno 
250m², contruído 
230m².Ótimo local. 
Valor R$830 mil. 
Tratar (19)98817-
5312 WhatsApp
JARDIM MON-
TREAL:Sobrado 
com AC168m2 – 
AT150, 3 suítes (2 
suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), 
sala, cozinha ame-
ricana com cook-
top, fogão, forno, 
aquecimento solar, 
ar condicionado, 
porcelanatos es-
peciais, granitos, 
tetos trabalhados, 
esquadr ias  em 
alumínio, muitas 
tomadas e muita 
iluminação ampla e 
bela escada mais, 
garagem coberta e 
jardim. R$1.170mil 
estuda financia-
mento. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 
19-9.97519921.
JARDIM MON-
TREAL:Térrea no-
víssima, excelente, 
3 dormitório sendo 
1 suíte, 2 vagas e 
demais dependên-
cias R$770mil es-
tuda financiamen-
to. 19-9.97519921. 
Ótima localização, 
facilidade à área 
de lazer.
JARDIM MON-
TREAL: Sobrado 
c o m  A C 1 4 2 m 2 
– AT150, 3 suí-
tes, uma máster, 
lavabo, despen-
sa, área gourmet, 
cozinha conceito 
aberto, sala de es-
tar e jantar. Escada 
de madeira ange-
lim com mármore 
travertino e de-
mais instalações. 
R$1.050mil estu-
da financiamento. 
19-9.97519921. 
Ótima localização, 
facilidade à área 
de lazer.
Vendo casa no 
Costa e Silva: 3 
quartos sendo 1 
suíte, sala, cozi-
nha, 2 banheiros, 
lavanderia, gara-
gem coberta para 
3 carros, edícula 
no fundo com 3 
cômodos e 1 ba-
nhei ro ,  ter reno 
de 250m² área 

 
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encos-
tado na pista – com 
poço – apenas: 
R$65.000,00 acei-
ta R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 ou 
20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcan-
jo SP – 4.500m² 
casa de 02 dor-
mitórios diversas 
árvores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz, a 
12km do centro. 
R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
ace i ta  lo te  em 
I n d a i a t u b a 
19.9.9762-7997 

 
Condomínio Ho-
rizontown: Ven-
do terreno com 
450m², aceita per-
muta contato (13) 
99712-3768
Vende-se  terreno 
de 300 m2: locali-
zado no Condomí-
nio London Park. 
Excelente topogra-
fia, Sol da manhã, 
Energia Subter-
rânea, Salão de 
festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 
mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno 
Jardim Casa Blan-
ca: 152 metros 40 
mim de entrada 
e transfiro a dívi-
da liberação para 
construção início 
de 2022 já possui 
escritura 40 mil de 
entrada já liberado 
para construção  
11947500789 Fer-
nando
Vendo terreno 
condomínio resi-
dencial London 
Park: Com 300m² 
ótima topografia. 
Doc ok c/ escritu-
ra,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 
19 3875-2860

ao chafariz, em 
edificio de alto ni-
ver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 sui-
tes, lavabo, grande 
varanda envidra-
çada, sacada, ar-
mários planejados, 
ar condicionado, 2 
garagens cober-
tas. R$ 860.000,00 
direto com proprie-
tário. FONE:19 - 
99715-7511
Vendo aparta-
mento no Rio de 
Janeiro: bairro de 
Laranjeiras, tran-
quilo e indevas-
sável. Aceito tro-
ca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor 
de R$650.000,00. 
C o n t a t o 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: 
sendo 2 suites e 
garagem. Apenas 
5 min a pé do  Pq 
Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. 
Dir.  c/  prop. F. 
99268-4672
JD. Colibris: con-
domínio vitória ré-
gia-02 dormitórios 
com vaga de gara-
gem todo reforma-
do - por apenas: 
R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com 
vaga  de  ga ra -
gem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Ci-
dade Nova - R$ 
800 MIL -  (19) 
98254-7703 CRE-
CI 74.092

Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 
1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, inclu-
so cond. + IPTU 
+água.Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550

 
Salão centro: ven-
da já  está  alu-
gado a/t 360 _a/
c440 mezanino  
informações  zap 
19 989764356 obs 
temos vários.

construída 201m² 
Valor R$ 330 mil 
(negócio com uma 
grande oportuni-
dade) Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se, 02 ca-
sas na Cidade de 
Bueno Brandão 
MG. Casas cons-
truidas no mesmo 
lote AT 197m2, de 
frente pra Rua prin-
cipal,centro da ci-
dade. Casa 1 :com 
AC 100m2 com 3 
quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: 
R$ 550.000,00. 
Tratar com Car-
l o s / S a n d r a . 
Fone:(019)9711-
98369.(019)9948-
75089.
Vendo casa: Con-
domínio Parque 
dos Guarantãs. AT 
135 m2. AC 127 
m2. 3 Q sendo 1 
suíte, todos com ar-
mários embutidos. 
Ar-condicionados. 
Cozinha planeja-
da, área goumert 
coberta, garagem 
idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormi-
tório-sala, cozinha 
02 wc garagem 
e quintal em lote 
de 180m² apenas: 
R$175.000,00 con-
tato: 19.9.9762-
7997 corra!
JD. California ao, 
lado do super-
mercado cato: 
bancos, boulevard 
etc.na Av Pau-
la Leite lote de 
150m², sendo 02 
dormitórios (01-sui-
te) sala-cozinha,  
wc , lavanderia 
com grande área 
de terreno livre na 
frente com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 (só 
o lote vale este va-
lor) f= 19.9.9762-
7997! corra!!!!
Cecap 1:  próxi-
mo ao boulevar 
em lote de 180m² 
sendo 04 cômodos 
na frente com gara-
gem e 02 cômodos 
nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol rua 
81: 04 cômodos + 
salão comercial - ape-
nas: R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!

P q  N a ç õ e s - : 
edícula com 03 
cômodos  e  wc 
nos fundos + sa-
lão comercial na 
frente em lote de 
250² imperdível! 
R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms 
– Financiamento 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa  3 dorms: no 
Jd. dos Impérios - 
R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092
Casa 2 dorms: 
no Jd. Califórnia – 
R$280 MIL - (19) 
98136-7331 CRE-
CI 74.092

 
Alugo casa no 
Costa e Silva: 03 
dormi. Sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de 
estar, sala de jan-
tar, escritório, co-
zinha, despensa, 
lavanderia, área 
para churrasquei-
ra coberta e WC, 
2 canis, 4 vagas. 
Valor locação R$ 
3.500,00 + IPTU 19 
98346-2299

 
Apartamento re-
serva Vista Ver-
de: 12.º segundo 
andar, 3 dorm. (1 
suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. 
(13) 99712-3768
Lindo ap no edifi-
cio Varandas do 
Bosque: proximo 
à avenida Con-
ceição, 1 dorm. 
com ar codicio-
nado,armários na 
cozinha e banhei-
ro, elevador, vaga 
de garagem. R$ 
260.000,00. Direto 
com proprietário, 
fone (19) 99715-
7511
Fino apartamento 
no Parque Eco-
logico: proximo 

 
Vendo 4 câmeras: 
sendo 3 externas e 
uma interna, DVR 
e tudo da marca 
Intelbras, com ape-
nas 10 meses de 
uso e está no valor 
de 1.500,00 19-
99762-7708
Vendo, calças je-
ans importadas, 
a 50,00, e cami-
setas masculina, 
agasalhos, todos 
importados, conta-
to: 9 88290717,ou 
38754737
Vendo: Note Book, 
branco, Celeron 
1.5 GHZ, HD 500 
GB, memória 4GB, 
valor 500,00, con-
tato: 9 88290717, 
ou 38754737.
Vendo 2 Pneus: 
Medida 195 - 55 
-15 meia vida origi-
nal Bridstone valor 
R$ 400,00 reais 
contato: 3816-8112
Carlos Eduardo 
corretor:  62989 
cresci texto acho 
seu imóvel  comer-
cial para locação  
ou compra e mais 
venda terrenos ca-
sas apartamentos  
é f inanc iamen-
to  pela caixa 019 
989764356 zap
Vendo uma im-
p r e s s o r a :  R $ 
150,00 19 99193-
2917
Vende Gibis: Tex, 

conan, batman, 
star wars, homem 
aranha, mais infor-
maçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira 
de balanço cor café 
valor R$ 900,00 
reais os dois, con-
tato: 19 996978484
Vendo: Jogo de 
jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 
e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço pre-
ciso desocupar o 
espaço Contato:  
19 996978484

 
Ofereço-me :  - 
empréstimo, au-
mento seu sco-
re, antecipo fgts, 
compro dívidas e 
cheques devol-
vidos, limpo seu 
nome, f inancio 
carro e utilitário 
sem entrada. (11) 
98249-6899
Ofereço-me: Ma-
nicure+ pedicure 
40,00 botox 50,00 
( domicílio) fones: 
19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de 
renda pessoa fisi-
ca valor R$80,00 
contato: 1999124-

2964
O f e r e ç o - m e : 
Para t rabalhar 
como motorista 
particular com o 
seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou 
até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, 
e baba contato 
(19) 98976-3352 
Fatima 
C o n t r a t a - s e : 
Costureira com 
experiência para 
trabalhar em ate-
liê contato Whats  
(19) 99818-7816
O f e r e ç o - m e 
como copeira ou 
acompanhante de 
idosos (sábado, 
domingos e feria-
dos) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, forma-
do pelo Senai – 
Odair -(19) 99776-
6841
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ANALISTA/ASSIS-
TENTE CONTÁBIL 
– Experiência em 
escritório con-
tábil. Superior 
completo ou cur-
sando Ciências 
Contábeis ou téc-
nico em contabi-
lidade. CRC ativo.

ANALISTA FIS-
C A L / FAT U R A -
MENTO – Expe-
riência na função 
(emissão e entra-
da de nota fiscal). 
Conhec imento 
no sistema TOT-
VS e rotinas in-
dustriais. 

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ 
ativo. Experiên-
cia mínima de 01 
ano em cargos 
de qualidade/
laboratório. Dis-
ponibilidade para 
terceiro turno.

ANALISTA PCP – 
Experiência na 
função. Conhe-
cimento em pro-
cesso produtivo, 
gerenciamento e 
controle de produ-
ção. Desejável en-
sino superior. 

ANALISTA EM RE-
CRUTAMENTO E 
T R E I N A M E N T O 
– Superior com-
pleto. Experiência 
com captação de 
candidatos e trei-
namentos inter-
nos. 

AUXILIAR AD-
M I N I S T R AT I V O 
– Ensino médio 
completo. Conhe-
cimento em Excel. 
Ter CNH B.

AUXILIAR DE LIM-
PEZA - Experiência 
na função. Residir 
em Indaiatuba. 

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO – En-
sino fundamental 

completo. Expe-
riência na função. 

CHAPEIRO(A) – Ex-
periência na fun-
ção. Residir em 
Indaiatuba. Ter 
disponibilidade de 
horário. 

OPERADOR(A) DE 
CAIXA - Experiên-
cia na função. Resi-
dir em Indaiatuba. 
Ter disponibilidade 
de horário.

OPERADOR DE 
MÁQUINA – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
em Operar máqui-
nas convencionais 
(Fresa, furadeira, 
retífica). Residir 
em Indaiatuba.

OPERADOR DE 
M Á Q U I N A S 
CNC– Experiência 
em operar Tor-
no CNC e Centro 
de usinagem. 
Conhecimentos 
em Metrologia. 
Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura 
e Interpretação 
de Desenho.

OPERADOR DE 
PRODUÇÃO - Ex-
periência na fun-
ção. Residir em 
Indaiatuba. 

RECEPCIONISTA 
– Ensino médio 
completo. Expe-
riência na função. 

TÉCNICO DE SE-
GURANÇA DO 
TRABALHO – 
Curso técnico em 
segurança do tra-
balho. Experiên-
cia na função. Co-
nhecimento no 
novo programa 
do E-social.

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. ALEXANDRE MAR-
TINS DE ANDRADE, 
com 65 anos, Era soltei-
ro(a) sendo filho(a) de: 
JOSE JOAQUIM FILHO 
e MARIA MARTINS. 
Deixa filho(s): IGN, fa-
lecido em: 14/04/2022 
e sepultado(a) no Ce-
mitério de SÃO JOÃO 
DO ORIENTE- MG aos 
15/04/2022.

2. RAIMUNDO JOSE 
DE FREITAS com 91 
anos  , Era casado(a), 
sendo filho(a) de: JOSE 
ANTONIO DE FARIAS 
e MARIA MADALENA 
DE FARIAS ,deixa fi-
lho(s): FRANCISCO, 
LUIS, JOÃO, CICERO 
e ANA ALICE (MAIO-
RES), Falecido em: 
14/04/2022, e sepul-
tado(a) no Cemitério 
do povoado Centro 
do Meio dos Davis, 
TRIZIDELA- MA aos 
15/04/2022.

3. JOSÉ BARBOSA 
MENDES com 82 anos 
, Era casado(a), sendo 
filho(a) de: JOÃO CLE-
MENTE MENDES e 
ABILIA MIRANDA AS-
SUNÇÃO, Falecido em: 
19/04/2022, e sepulta-
do(a) no Cemitério da 
Fazenda Canavial- Pé 
da Serra, SALINAS MG 
aos 20/04/2022.

4. JOÃO VITAL DA 
SILVA com 88 anos, 
Era viúvo(a) , sendo fi-
lho(a) de: JOSÉ VITAL 
DA SILVA e JOSEFINA 
MARIA DA SILVA, deixa 
filho(s): MARIA JOSÉ, 
WILSON, JOSÉ VAL-
MIR e EDNA, Falecido 
em:27/04/2022 e sepul-
tado no Cemitério Mu-
nicipal de TAQUARUS-
SU-MS aos 28/04/2022.

5. JOAQUIM LEAL DA 
SILVA com 79 anos, 
Era divorciado(a) , sen-
do filho(a) de: MIGUEL 
PEREIRA DA SILVA 
e ARABELA PEREI-
RA LEAL, Falecido 
em:02/05/2022 e se-
pultado no Cemitério  
SANTOS CRUZEIRO, 

TAIOBEIRAS-MG aos 
03/05/2022.

6. JOSE ELIZEU BUE-
NO com 54 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE BUENO e CLA-
RINDA MARIA BUENO. 
deixa filho(s): LEANDRO, 
JEFERSON (MAIORES), 
Falecido em: 02/05/2022, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/05/2022.

7. VILSON RODRIGUES 
FERREIRA com 72 anos 
, Casado (a) com MARIA 
BERNARDES FERREI-
RA sendo filho(a) de 
OSVALDO RODRIGUES 
FERREIRA e ANA BA-
TISTA MACHADO.deixa 
filho(s): ANGELICA E 
LEANDRO (MAIORES), 
Falecido em: 03/05/2022, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 03/05/2022.

8. LUIZ MARTINS com 
94 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO 
MARTINS e ADELIA 
CECON. deixa filho(s): 
RODRIGO (MAIOR), Fa-
lecido em: 03/05/2022, 
Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
04/05/2022.

9. JOSE MARIA DOMIN-
GUES BARREIRA com 
85 anos , Casado (a) com 
BERTA FERNANDA DO-
MINGUEZ sendo filho(a) 
de JOSE MARIA DOMIN-
GUES  GONZALES e 
AURIA BARREIRA LUIZ.
deixa filho(s): VALERIO 
(MAIOR), Falecido em: 
03/05/2022, Velado(a) 
no PARQUE ALÉIAS 
CAMPINAS, e sepulta-
do(a) no CEM.PARQUE 
ALÉIAS CAMPINAS-SP 
aos 03/05/2022.

10. DELPHINA CA-
VALLARI DE OLIVEI-
RA com 87 anos , Era 
Viúvo(a) de NELSON 
GOMES DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de ANGE-

LO CAVALLARI e AL-
DINA ZEDINATTI.deixa 
filho(s): MARLENE, ED-
SON, EDNA, ANTONIO 
E GISLEI (MAIORES), 
Falecido em: 03/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/05/2022.

11. CARLOS CORRÊA 
NETO com 80 anos , 
Casado (a) com IZABEL 
HERNANDES PADIAL 
CORRÊA sendo filho(a) 
de CLAUDIO COR-
RÊA e EMA TAMIOZO 
CORRÊA.deixa filho(s): 
IVANIA, REGINALDO, 
ELIZANGELA, ALES-
SANDRO (MAIORES), 
Falecido em: 03/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/05/2022.

12. CLAUDIO GRAÇA 
com 70 anos , Era Vi-
úvo(a) de MARLENE 
BERENICE OLIVEIRA 
GRAÇA sendo filho(a) de 
JOÃO GRAÇA e ANITA 
RODRIGUES GRAÇA. 
deixa filho(s): SIMONE, 
SILVANE (MAIORES), 
Falecido em: 03/05/2022, 
Velado(a) no DIRÉTO, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/05/2022.

13. PAULO EVANGE-
LISTA com 79 anos , 
Casado (a) com TERE-
SINHA ORTEGA EVAN-
GELISTA sendo filho(a) 
de JOÃO PORFIRIO 
EVANGELISTA e LAZA-
RA BARBOSA DE LIMA. 
deixa filho(s): PAULO E 
DÁRIO (MAIORES), Fa-
lecido em: 04/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 05/05/2022.

14. MARIA PINTO DE 
MORAES com 99 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSÉ 
FRANCISCO DE MO-
RAES sendo filho(a) de 
FELICIANO PINTO DE 
AGUIAR e ANA MARIA 
DA CONCEIÇÃO.deixa 
filho(s): JOSIMAR 59, 

Falecido em: 04/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 05/05/2022.

15. MARIA DAS NEVES 
FABRICIO SOARES 
DA SILVA com 55 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSÉ 
FIRMINO DA SILVA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
FABRICIO SOARES e 
SANTINA FABRICIO 
SOARES. deixa filho(s): 
IVANILDO 28, EMA-
NUELLE 13., Falecido 
em: 04/05/2022, Vela-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 05/05/2022.

16. CICERO FILOME-
NO com 82 anos , Era 
Viúvo(a) de BENEDITA 
CRUZ FILOMENO sen-
do filho(a) de JOÃO FI-
LOMENO CANDIDO e 
BENEDITA ANTONIA DA 
SILVA.deixa filho(s): TA-
NIA , WAGNER , SONIA , 
SUELI (MAIORES), Fale-
cido em: 04/05/2022, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 05/05/2022.

17. ORLANDO GOMES 
PODADERA com 85 
anos , Casado (a) com 
RUTH ALVARES PODA-
DERA sendo filho(a) de 
JOSE PODADERA FER-
NANDES e JOSEPHA 
GOMES FARIA. deixa 
filho(s): AGNALDO 61, 
MAGDA 59, Falecido em: 
05/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/05/2022.

18. JOSE CELESTINO 
DOS SANTOS com 80 
anos , Casado (a) com 
LUIZA ADRIANO DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de MANOEL CELES-
TINO DOS SANTOS e 
JOANA CELESTINO DE 
FIGUEIREDO SANTOS. 
deixa filho(s): ROSI-
MEIRE, ROSANGELA, 
ADRIANA (MAIORES), 
Falecido em: 05/05/2022, 
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Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/05/2022.

19. TEREZINHA MERCI 
TASCA VON ZUBEN 
com 79 anos , Era Viú-
vo(a) de JOSE RENA-
TO VON ZUBEN sendo 
filho(a) de VIRGILIO 
TASCA e ELIZA PRADI-
NI TASCA.deixa filho(s): 
KATIA (MAIOR) CARLOS 
E CÉSAR (FALECIDOS), 
Falecido em: 05/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 06/05/2022.

20. MARCO ANTONIO 
NEGRAO MARQUES 
com 70 anos , Era Divor-
ciado(a) de FERNANDA 
RODRIGUES NEGRÃO 
MARQUES sendo filho(a) 
de HAROLDO EVAN-
GELISTA MARQUES 
e NEYDE NEGRAO 
MARQUES. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
05/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/05/2022.

21. APARECIDO CE-
LESTINO BEZERRA 
com 63 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de ZACARIAS BENTO 
BEZERRA e MARIA DE 
LOURDES CELESTINO 
BEZERRA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 06/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 

INDAIAS aos 07/05/2022.

22. MARIA ANA DA RO-
CHA FERREIRA com 
70 anos , Era Viúvo(a) 
de NOALDO FERREIRA 
sendo filho(a) de JOSE 
MANOEL DA ROCHA e 
ANA ROSARIA DA RO-
CHA .deixa filho(s): ELAI-
NE E ELIANE (MAIO-
RES), Falecido em: 
06/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
07/05/2022.

23. HERCULANO AL-
BERTO DE OLIVEIRA 
MARTINS com 90 anos 
, Casado (a) com CILA 
PAIXÃO MARTINS sen-
do filho(a) de JOAQUIM 
MARTINS e ERNESTINA 
DE OLIVEIRA MAIA.dei-
xa filho(s): ESMERALDA, 
HERCULANO, ADRIA-
NA, ISABEL, INÊS, WI-
LIAN ( MAIORES), Fa-
lecido em: 06/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no CREM. UNIDAS 
- PIRACICABA SP aos 
07/05/2022.

24. MARCO ANTONIO 
BERTOLI com 54 anos , 
Casado (a) com FATIMA 
APARECIDA DE OLI-
VEIRA BERTOLI sendo 
filho(a) de ADILSON 
ANTONIO BERTOLI e 
MARIA DE OLIVEIRA 
BERTOLI. deixa filho(s): 
TATIANE 37, ALEXAN-
DRE 31., Falecido em: 
07/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL aos 
07/05/2022.

25. SONIA MARIA MO-
RENO DE MELO com 
71 anos , Era Viúvo(a) de 
CÍCERO HORÁCIO DE 
MELO sendo filho(a) de 
MIGUEL MORENO DOS 
SANTOS e ADALTA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): ANDREIA, 
JULIO , JANE, ADAUTA, 
CINTIA, JULIANA (MAIO-
RES) LUCAS (FAL), Fa-
lecido em: 07/05/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/05/2022.

26. MARIA JOSÉ DA 
SILVA OLIVEIRA com 
76 anos , Era Viúvo(a) de 
FRANCISCO ASSIS DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de JOÃO VINO DA SILVA 
e ARLINDA ANA DE JE-
SUS SILVA. deixa filho(s): 
WAGNER 46, Falecido 
em: 07/05/2022, Vela-
do(a) no CARDEAL - SP, 
e sepultado(a) no MUN. 
DE ELIAS FAUSTO SP 
aos 07/05/2022.

27. ESEQUIAS GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA 
com 80 anos , Casado (a) 
com MARIA DE LOUR-
DES VAIS DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de SIL-
VESTRE GONÇALVES 
DE OLIVEIRA e JUDITE 
CARMO DE OLIVEIRA. 
deixa filho(s): EDNEU-
ZO,EVOLANDA,SIL-
VESTRE  (MAIORES), 
Falecido em: 08/05/2022, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepul-

tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/05/2022.

28. OLIVIO SIQUEIRA 
com 51 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de ODILON SIQUEIRA 
e AMELIA ROSA DOS 
SANTOS. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
08/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 09/05/2022.

29. MIRIAM RENATA 
GRUTILA DO NAS-
CIMENTO com 52 
anos , Casado (a) com 
EDUARDO MAURI-
CIO DO NASCIMEN-
TO sendo filho(a) de 
OSWALDO GRUTILA 
e OLGA GRUTILA .dei-
xa filho(s): GABRIEL 
32,CAMILA 31,LU-
CAS 24., Falecido em: 
08/05/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 09/05/2022.

police
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