Banda CPM22 e
Rodrigo Teaser
encerram o 30º
Maio Musical

Pedro Mauro
estará na 4ª
edição da
HQ Fest este ano

O evento que transcorreu
durante todo o mês chega
ao seu final trazendo dois
grandes shows. Para os fâs
do rock nacioal, o CPM 22
chega com seus grandes
hits. Aos amantes do rei do
pop, Rodrigo Teaser traz um
cover bastante elogiado do
Michael Jackson

Evento voltado para público leitor de quadrinhos
promete trazer 40 artistas
brasileiros que são referência na cena cultural. Pedro
Mauro, que colaborou para
projetos como Batman: The
World e lançou a trilogia
“Gatilho” é um dos convidados.
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Troféu Frutos de
Indaiá 2022

Murillo Balbino dos Santos, da empresa Plenus Imobiliária, que estará no Frutos

Procura por pediatra
atinge pico de 144%
nos últimos 2 meses
Em Indaiatuba, 60,4 mil
contribuintes já realizaram a
entrega do imposto de renda.
Faltando apenas quatro dias
para o término do prazo, número é 12,3 mil abaixo da expectativa da Receita Federal,
de 72,8 mil declarações. Caso

o contribuiente não declare
dentro do prazo, que finaliza
em 31 de maio, multa prevista
varia entre 1% e 20% do valor
do imposto devido, com o
mínimo de R$ 164,74. O prazo
para a declaração já havia sido
prorrogado em abril. Pág A6

Segundo informações do
Haoc, busca por atendimento
na ala infantil aumentou de
1.481 pacientes em março
para 3.620 em abril. Em
conjunto com o aumento
da procura, UTIs pediátrica
e neonatal estão oporando
quase no limite.Os efeitos do
aumento na procura também
são sentidos na rede particular, que sofre com lotação
e demora nos atendimentos
e os pacientes reclamam e
protestam.
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Em ano eleitoral,
secretaria
faz reforço da
cidadania

Vereadora
quer centro
para atender
LGBTQIA+

Evento marcou a final
da Gincana da Cidadania
e trouxe uma competição
saudável entre os seis CRAS
Jovem de Indaiatuba. Ação
também incentivou jovens
a tirar o título de eleitor e
carteira de trabalho

Ana Maria (PODE) sinalizou a necessidade de
um centro de apoio e acolhimento para a população
LGBTQIA+ da cidade. A
parlamentar também propôs
a inclusão de dia da homofobia no calendário municipal.

Concurso de
robótica premia
estudantes de
Elias Fausto

Mais de 12,3 mil ainda não
entregam declaração de IR
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No texto “Energia verde”, este jornal defende investimentos maiores nesse
tipo de geração, tendo em
vista a crise hídrica e os
custos que ela criou.
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Naturopata faz
recomendações
para melhorar
imunidade
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QUERMESSE - Após dois anos de suspensão por causa da Covid-19, a tradicional Paróquia de Santo Antônio,
do Jardim Morada do Sol, volta a realizar, neste final de
semana, a quermesse e a festa em homenagem ao santo
padroeiro do bairro.
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Polícia identifica
e detém trio
que ameaçou
atacar escola
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Primavera
mantém o
técnico para a
Copa Paulista
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Alunas do 8º e 9º ano
conquistaram o primeiro
lugar no programa EstroGênias – Meninas na
Ciência. Conquista foi
possível após o município
introduzir conceitos da
Educação Maker Pág A12

Mais Expressão
baseou história
na sua vocação
de informar
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A2
Editorial
Energia verde
O Brasil acaba de atingir o marco histórico de 1 milhão de pequenas usinas de energia
solar instaladas em telhados, fachadas e terrenos de todo o seu território. O número é expressivo e mostra como esse mercado da energia verde vem crescendo e se desenvolvendo no país,
ganhando postos de destaque como alternativa real.
Indaiatuba conta com grandes empresas do setor, que vêm registrando com frequência
recordes de instalações, seguindo a tendência nacional. O levantamento que apontou a marca
histórica é da fintech Meu Financiamento Solar, a maior do setor, e revela que 77,7% das placas instaladas estão em residências, enquanto o comércio tem 12,3%.
Esses números colocam o país como um dos que mais têm potencial para se tornar líder
global na produção e desenvolvimento energético limpo. Apesar disso, para chegar lá é necessário que o Brasil se libere efetivamente de comportamentos que impedem a concentração de
atividades em ações de sustentabilidade.
O governo nacional tem permitido, por exemplo, o avanço de queimadas e de desmatamento em áreas de florestas importantes, como a Amazônia, e em áreas de preservação como
o pantanal. Essa liberação é uma atitude totalmente descabida que segura e atrasa sensivelmente o desenvolvimento do país na área da energia limpa.
É fundamental incentivar a produção energética sustentável, pois o sistema de hidrelétricas, o líder hoje no setor, vem perdendo espaço dia após dia em razão das vulnerabilidades enfrentadas com secas prolongadas. A emergência climática não vai passar rapidamente como
se possa imaginar e tampouco terá custos baixos.
Em contrapartida, o setor de geração de energia a partir de sistemas fotovoltaicos só
cresce. Em 2019, por exemplo, o mercado de energia solar no Brasil cresceu mais de 212%. A
Agência Nacional de Energia Elétrica avalia que houve um investimento de R$ 4,8 bilhões na
área e que esses recursos geraram 15 mil empregos.
Mas a energia verde não vem só desse setor. Os ventos intensos, especialmente no nordeste,
têm gerado muita energia eólica, que já é a segunda fonte de matriz elétrica brasileira atualmente. Além dela, há outras geradoras de energia verde, como biogás, biomassa, etanol e
hidrogênio verde, este obtido em processos sem emissão de carbono.

Artigos
Como identificar perda auditiva em crianças?
Você já reparou se seu filho tem dificuldade na escola? Parece não prestar atenção ao que você
fala ou nos sons do ambiente? Esses podem ser sintomas da perda auditiva infantil, um problema
que precisa de diagnóstico precoce, pois pode atrapalhar a interação social e o processo de aprendizagem.
As causas para a perda auditiva infantil podem ser hereditárias, otites, medicamentos sem a
orientação necessária, sarampo e meningite. Após o nascimento, é realizado o teste da orelhinha,
que faz a triagem da capacidade auditiva do bebê, e mesmo que o exame não indique nenhuma
alteração, ela pode aparecer um tempo depois. Por isso, é muito importante se atentar ao comportamento.
Se seu filho for um bebê, observe se ele se assusta ou presta atenção em barulhos, se vira a cabeça quando falam próximo, se se interessa pelo barulho de brinquedos
(como chocalho), se acompanha o som. Em crianças mais velhas, conseguimos perceber por queixas da própria criança, por seu comportamento e desenvolvimento, se apresenta atraso na aquisição de fala, se é
muito desatento, se pede constantemente para repetir o que foi falado,
ouve televisão alta, fala muito alto, se ignora quando o chamam.
O diagnóstico precoce é importante para evitar sequelas. E mesmo
nos casos em que o problema não pode ser revertido, ele pode ser tratado.
Ficou curioso? Venha para a Rede de Clínicas Audiocamp e tenha
uma experiência com o melhor da tecnologia auditiva disponível.

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

O nome afetivo e a adoção
No mês em que se comemora o Dia Nacional da Adoção, é importante destacar que os pais,
via adoção, encontram um problema na hora de matricular os filhos na escola ou em cursos
extracurriculares, pois existe o despreparo e a desinformação das escolas para lidar com a
documentação das crianças e adolescentes que foram adotados. Em alguns Estados, como São
Paulo e Rio de Janeiro, existem leis, segundo as quais os estudantes podem usar o nome da nova
família tanto nos cadastros escolares como de saúde, entre outros.
Isso significa que, ao fazer a matrícula, a escola deve usar o chamado nome afetivo, que é
aquele que os responsáveis legais pelo estudante pretendem tornar definitivo quando finalizadas
as alterações da respectiva certidão de nascimento.
E por que isso é importante? Porque eles vão ter na documentação o nome dos pais e não
dos genitores e o seu novo sobrenome também. Apesar de já existir lei, muitas pessoas não têm
conhecimento sobre ela e passam por situações constrangedoras até sair a guarda definitiva.
A mudança de nome pode levar um tempo e isso gerar constrangimento e até crise de identidade e, é claro, dificuldade de pertencimento dessa criança ou adolescente com sua família. A
boa notícia é que está em análise no Senado um projeto de lei para tornar o uso do nome afetivo
para todos que tenham a guarda provisória. Ao ter uma Lei Federal vai facilitar e muito para
que todos tenham acesso a esse direito.

Alexsandra Manoel Garcia – OAB/SP 315.805 – especialista em Direito das Famílias na AMG Advocacia

Eloy de Oliveira

PARTICIPAÇÃO GARANTIDA
Para quem reclama que o governo faz o que quer e não se
preocupa com o cidadão, a discussão do orçamento do Estado
é uma boa forma de provar o contrário, afinal, de 23 de maio
até 15 de junho, qualquer pessoa poderá fazer sugestões e criticar decisões tomadas pelo governo no projeto.
A participação é pelos sites https://www.audienciasdoorcamento.sp.gov.br/ e https://www.planejamento.sp.gov.br. Basta
entrar lá. Além disso, ocorrerão 18 reuniões virtuais por região administrativa, onde também é possível opinar. As datas e
locais desses encontros estão nesses links.
CONJUNTURA - A regional de Indaiatuba do Ciesp
promoveu, de segunda até
hoje, a Semana da Indústria,
uma série de discussões sobre a conjuntura do momento
para o setor, com a participação de vários especialistas e
lideranças..
FERRAMENTA - Mais
de 200 prefeitos e 500 participantes no total conheceram
esta semana, na 4ª edição do
Prefeitos do Futuro 2022, em
Brasília, uma plataforma voltada para gestores municipais
que permite acompanhar o
status de cada obra em andamento na cidade.
CRESCIMENTO - A empresária Gislene Bergh, da
Solar Job, de Indaiatuba,
festejou esta semana a marca
atingida pelo Brasil no setor.
De acordo com a finteck Meu
Financiamento Solar, maior
do setor, o país atingiu o marco histórico de 1 milhão de
pequenas usinas de energia
solar instaladas em telhados,
fachadas e terrenos.
IMPACTOS - A consultoria Deloitte apurou que há
uma previsão, em números
mundiais, de que mais de 150
milhões de pessoas deixem
de assinar serviços de streaming neste ano. Outro dado
da pesquisa é que a taxa de
rotatividade entre plataformas
deve girar em torno de 30%. A
razão para isso está na pandemia, que mudou hábitos, mas,
sobretudo, retirou renda de
muita gente.

DISCRIMINAÇÃO - O
Instituto Sempre Livre apurou que 11,3 milhões de
brasileiras vivem a pobreza
menstrual. Isto quer dizer
que elas não têm acesso produtos e condições para cuidar de si mesmas nessa área.
CESTAS - A ONG Ação
Contra a Fome, que atua há
29 anos na zona leste de São
Paulo, assistindo mulheres
em situação de risco (idosas,
chefes de família com enfermidades, grávidas), com a
distribuição de cestas básicas, apurou que a situação
das famílias piorou muito
nos dois anos de pandemia,
aumentando o cadastro de
beneficiários em 170%
SOLUÇÃO - Termina
no dia 31 deste mês o prazo
para empresários aderirem
ao Refis do Simples, o Programa de Reescalonamento
do Pagamento de Débitos no
Âmbito do Simples Nacional.
O programa permite que micro e pequenos empresários
e os microempreendedores
parcelem suas dívidas com
descontos de até 90% em
multas, juros e encargos.
SUSTENTABILIDADE A Irani Papel e Embalagem
SA, empresa catarinense
com unidade em Indaiatuba,
participa da Bienal do Lixo,
entre os dias 27 de maio e
5 de junho, em São Paulo,
para apresentar projetos de
sustentabilidade desenvolvidos nas suas unidades.
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Vereadora propõe a criação de centro
para atender a população LGBTQIA+
Intenção é também inserir Dia Internacional contra a Homofobia no calendário de eventos
REPRODUÇÃO / MAIS EXPRESSÃO

LUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

“E

ssa questão da sexualidade é uma
questão da comunidade, é social, não podemos fechar os olhos para
a realidade”. Foi assim que
a vereadora de Indaiatuba
Ana Maria (PODE) defendeu a sua indicação durante
a 14ª sessão ordinária da
Câmara de Vereadores. A
partir de duas indicações,
a parlamentar solicitou a
construção de um Centro de
Atendimento para a população LGBTQIA+ e a inserção
do Dia Internacional contra
a Homofobia, Transfobia e
a Bifobia no calendário de
eventos do município.
O centro seria um local
para suporte médico, psicológico e de assistência
social. Outro serviço que
poderá ser oferecido é um
acompanhamento jurídico.
“É muito ruim uma pessoa
que vive nessa condição não
poder ter liberdade para sair
na rua e fica passando por
pessoas que ficam tirando
sarro”, comentou ainda a
vereadora. Para combater
o preconceito, ela também
propôs a inserção do Dia
Internacional contra a Homofobia, Transfobia e a

Crime
Ainda que muitas vezes
pareça não funcionar da
forma como deveria, a LGBTfobia é considerada crime,
previsto na Lei nº 7.716/89
desde 2019. Em caso de condenação, o réu pode pegar

até três anos de prisão, além
de multa.
No caso de divulgação de
ato LGBTfóbico em meios
de comunicação, como publicação em rede social, a
pena será de dois a cinco
anos, além de multa.

IBGE pesquisa a orientação sexual

Parada do Orgulho LGBT+ aconteceu no
município de Indaiatuba antes da pandemia

Bifobia no calendário municipal, cabendo ao Executivo
desenvolver ações em prol
do tema.
Apesar de não existir
dados específicos em relação ao município, no país o
número de crimes violentos
cresceu no mínimo 8%. Ao
menos 300 pessoas morreram em 2021, segundo
levantamento do Grupo Gay
da Bahia (GGB) em parceria com a Aliança Nacional
LGBTI+. “O Brasil ainda é
o país do mundo onde mais
se assassinam LGBT: uma

morte a cada 29 horas”,
informam as entidades. O
levantamento foi realizado a
partir de notícias de jornais,
portais eletrônicos e redes
sociais, uma vez que não
há base de dados voltados
ao tema.
O presidente da Câmara
de Indaiatuba, Pepo Lepinsk
(MDB), concordou com a
indicação proposta. “Todos
são seres humanos e temos
que respeitar independente
de qualquer orientação, somos todos seres humanos”,
comentou.

Nesta semana o Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) divulgou
uma pesquisa inédita no país
sobre a orientação sexual da
população brasileira. Com
dados de 2019, o instituto
mostrou que 2,9 milhões de
pessoas com 18 anos ou mais
se declaram lésbicas, gays ou
bissexuais.
O estudo foi possível através da Pesquisa Nacional
de Saúde (PNS). De acordo
com a pesquisa, 94,8% da
população adulta, cerca de
150,8 milhões de pessoas, se
identificam como heterossexuais. 1,2%, ou 1,8 milhão,
se declaram homossexuais e
0,7%, ou 1,1 milhão, declaram-se bissexuais.
Segundo o instituto, os
números podem estar subnotificados, ou seja, é provável
que mais pessoas se identifiquem com orientações sexuais, isso porque o estigma

e o preconceito por parte da
sociedade podem fazer com
que as pessoas não se sintam
confortáveis e seguras em declarar a própria sexualidade.
“A gente não está afirmando que existem 2,9 milhões
de homossexuais ou bissexuais no Brasil. A gente está
afirmando que 2,9 milhões
de homossexuais e bissexuais
se sentiram confortáveis para
se auto identificar ao IBGE
como tal”, diz a analista da
PNS Nayara Gomes.
Outro fator que pode
ter contribuído é a falta
de familiaridade com as
nomenclaturas utilizadas
na pesquisa experimental,
tanto que o IBGE estuda
modificar os termos para
“lésbicas” e “gays”, formas
mais cotidianas de designar
as orientações sexuais.
De acordo com o IBGE,
os dados colhidos servem
para a avaliação. (LM).

Presidente da Câmara conquista recursos para mil cirurgias eletivas
DIVULGAÇÃO

O presidente Pepo Lepinsk, o prefeito Nilson Gaspar e o governador
Rodrigo Garcia durante reunião realizada em Campinas

Em evento realizado na
sexta-feira (26), no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), em Campinas,
o presidente da Câmara de
Vereadores de Indaiatuba,
Pepo Lepinsk (MDB), pediu ao governador Rodrigo
Garcia (PSDB) a liberação
de recursos para custeio de
1.031 cirurgias de catarata em
Indaiatuba. Pepo já havia feito
esta indicação durante a última
sessão ordinária da Câmara de
Indaiatuba.
Em função da pandemia,
muitas cirurgias de cataratas

foram adiadas no município,
fazendo a fila do procedimento
aumentar. “A gente entende,
no entanto, que para quem
está com dificuldades de enxergar, a cirurgia acaba sim
sendo urgente e esse recurso
vem em muito boa hora”, observou o presidente Pepo. De
acordo com as informações, o
governo de São Paulo pretende
zerar a fila de 358 mil casos
cirúrgicos no Estado.
Indicações na Câmara
Além da conquista junto
ao governador, o presidente

do Legislativo fez várias
indicações ao longo da 14ª
sessão da Câmara, focando
principalmente nas áreas
da segurança e da saúde. O
vereador indicou a intensificação do policiamento no
Terminal de Ônibus João
Pioli, solicitando um maior
apoio da Guarda Civil na
questão.
Ainda na parte da segurança, Pepo solicitou a
instalação de câmera de
segurança e monitoramento na ponte nova do Rio
Jundiai, no bairro Itaici,
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Secretaria usa a época de eleição para
reforçar cidadania em jovens do CRAS
Realização de gincana solidária incentivou a retirada de título de eleitor e a carteira de trabalho
LUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

N

a última segunda-feira (21), a Secretaria
de Assistência Social
de Indaiatuba realizou a grande final da Gincana da Cidadania com muitos adolescentes que participam de ações
do CRAS Jovem. Ao final,
o CRAS IV - São Conrado,
que fica no Jardim Morada do
Sol, saiu vitorioso, atingindo
a maior pontuação.
De acordo com os responsáveis pelo evento, o intuito
da gincana, muito além de
estimulação através de uma
competição saudável, foi
mostrar a importância de
exercer a cidadania. Durante
os últimos meses do projeto
muitos jovens fizeram o título
de eleitor e tiraram a carteira
de trabalho. Foi também o
que salientou o secretário
da pasta, Décio Rocha. “Independentemente de quem
ganhar, já valeu demais pela

experiência, título e carteira
de trabalho são muito importantes”, disse ao longo da
abertura.
As seis equipes do CRAS
Jovem foram desafiadas a
cumprir duas tarefas na gincana. Na primeira parte, os
jovens deveriam fazer uma
visita em uma instituição
social do município. CIASPE
(pessoas com deficiência),
Anjos de Patas (abrigo de
animais), Gaadin (inclusão
para deficientes físicos), PAASI (projeto com crianças
em vulnerabilidade social) e
CECAL (projeto com idosos
do município) foram as organizações escolhidas. Como
parte da prova, os jovens
precisaram apresentar como
se deu a visita e contar a experiência deles.
A segunda parte da gincana consistia em inventar um
slogan para definir o que o
CRAS Jovem representa na
vida de quem participa do
projeto.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A equipe do CRAS IV, que foi a grande campeã da competição solidária organizada pela Prefeitura

A banca julgadora foi
formada por jornalistas que
atuam nos mais diversos veículos locais. Após a votação
de todos, o CRAS IV - São
Conrado levou o primeiro

lugar na gincana. Segundo
Yasmin Medina, jovem de 16
anos que atualmente participa
do CRAS Jovem IV, o projeto como um todo deu um
rumo para a vida dela.

“É a primeira vez que
eu participo de um projeto
social e foi tudo muito bom,
tive a certeza de que quero
continuar fazendo isso”,
disse a jovem.

Orientador destaca importância da ajuda a entidades

O orientador social
Wellington Dionizio, responsável pela turma, também ficou contente com
a vitória, mas fez questão
de comentar que o mais
importante foram as visitas às instituições e todo

o trabalho desenvolvido.
“O trabalho social é muito
importante para quem faz e
para quem está recebendo.
Saímos da PAASI com um
gostinho de quero mais.
Toda iniciativa solidária
acaba gerando transforma-

ções”, disse.
Aos vencedores foi prometido um piquenique bem
caprichado, mas, de acordo
com a organização, é provável que a comemoração
seja estendida para todos
os seis CRAS. (LM).
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Mais de 12,3 mil contribuintes ainda
não entregaram a declaração de IR

Novo prazo para acertar as contas com o Leão vai terminar na próxima terça-feira, dia 31
DIVULGAÇÃO

DENISE KATAHIRA mínimo de R$ 164,74”.
denisekatahira@maisexpressao.com.br

B

alanço divulgado na
quinta-feira (26) pela
Receita Federal aponta que 60.483 contribuintes
de Indaiatuba já haviam
enviado suas declarações do
Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) 2022, ano base
2021, 12.362 a menos que a
expectativa do órgão para a
cidade, que é de 72.845.
O novo prazo final para
entrega da declaração é dia
31 de maio. O prazo anterior foi 30 de abril, mas foi
prorrogado com a pandemia.
O contador e advogado
especialista em Direito Tributário, Percival Nogueira de Matos, do escritório
contábil Harmonia Contabilidade, alerta que não
entregar a declaração no
prazo pode causar prejuízo
ao contribuinte. “A entrega
da declaração fora do prazo
impõe o pagamento de uma
multa pelo atraso, que varia
entre 1% e 20% do valor
do imposto devido, com o

A punição é gerada no
momento da entrega da
declaração e a notificação
de lançamento fica junto
com o recibo de entrega.
O contribuinte terá 30 dias
para pagar. Após este prazo,
começam a correr juros de
mora (taxa Selic).
No caso de declarações
com direito à restituição, se
a multa não for paga dentro
do vencimento, ela será descontada, com os respectivos
juros, do valor do imposto a
ser restituído.
Completa/simplificada?
Percival disse que nos
últimos anos, o programa
disponibilizado pela Receita Federal já permite que
o contribuinte acompanhe,
conforme vai inserindo as
informações, se a melhor
opção é a declaração no
antigo modelo completo,
onde as deduções são apresentadas pelo declarante,
ou se a melhor opção é a do
desconto simplificado, que
anteriormente era chamada

de declaração simplificada.
“No canto inferior da
tela, os números vão se
modificando à medida que
as informações são inseridas. Aquela que apresentar
menor valor de imposto a
pagar, ou maior valor de
restituição, basta clicar sobre
a opção e o programa já se
altera automaticamente”,
explica. “Se o contribuinte
não se atentar, no momento
do envio da declaração aparece um alerta na tela, informando que existe uma opção
mais vantajosa”, enfatiza.

Receita abre consulta ao 1º lote
A Receita Federal liberou nesta terça-feira (24) a
consulta ao primeiro lote de
restituição do Imposto de
Renda Pessoa Física 2022.
O pagamento será realizado
no dia 31 de maio.
Segundo o governo federal, o primeiro lote será destinado a contribuintes que
têm prioridade legal, sendo
idosos acima de 80 anos,
pessoas entre 60 e 79 anos,
contribuintes com alguma

deficiência física ou mental
ou moléstia grave e cuja
maior fonte de renda seja o
magistério. Além disso, o
lote contempla restituições
residuais anteriores.
O pagamento da restituição é feito diretamente na
conta bancária informada
na declaração ou através da
chave Pix do tipo CPF do
titular da declaração, mas o
PIX só poderá ser usado se
for o CPF. (DK).
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Festa de Santo Antônio começa sábado

Tradicional bolo terá 500 medalhinhas escondidas este ano; quermesse vai até o final de junho
REPRODUÇÃO/PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Santo Antônio, padroeiro da igreja do Jd. Morada do Sol

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

A

Paróquia Santo Antônio, localizada no
Jardim Morada do
Sol, inicia as comemorações
do seu padroeiro neste sábado (28) com a tradicional
quermesse.
A festividade foi retomada após dois anos de
suspensão devido à pandemia da Covid-19. Para
o padre Marco Antônio, a
expectativa é grande. “Esperamos a presença de muitos
paroquianos e cidadãos de
Indaiatuba. O nosso povo é

muito fiel”, disse.
Neste ano, a festa em comemoração a Santo Antônio
é especial. Segundo o padre,
a festa do padroeiro passou
a integrar o calendário de
festas do município. “Entrou
para o turismo religioso da
cidade. Então esperamos que
nosso povo compareça em
grande número e que seja
uma festa de reencontro e de
alegria”, comemora.
Quermesse
A quermesse de Santo
Antônio tem início neste fim
de semana, dias 28 e 29, e
começa após as missas das

18h, com barracas de comidas e bebidas típicas, como
lanche de linguiça, pizza,
pamonha, chá de amendoim,
pastéis, cachorro quente e
refrigerantes.
Outra novidade é que
neste ano a festividade contará pela primeira vez com
barraca de vendas de artigos
religiosos. No local, os paroquianos poderão comprar
artigos religiosos, imagens,
medalhas e terços de Santo
Antônio, escapulários, além
de objetos religiosos infantis. Haverá também barraca
de pesca e correio elegante.
A quermesse acontece
somente aos finais de semana nos dias 4, 5, 11, 12, 18 e
19 de junho.
Trezena
Na programação religiosa, a Trezena de Santo Antônio terá início na próxima
quarta-feira, dia 1º de junho,
e segue até o dia 13 de junho,
dia de Santo Antônio. As
missas acontecem durante
a semana, às 19h30, e aos
sábados e domingos, às 18h.
A Paróquia Santo Antônio está localizada na rua
Zephiro Pucinelli, 1351,
Jardim Morada do Sol.

Fama do santo surgiu de lenda popular

O Santo Antônio é uma
das figuras religiosas mais
conhecidas no Brasil, pois
é ele, segundo a crença,
que dá uma força nas uniões amorosas a partir de
simpatias.
Conhecido com santo
casamenteiro, Santo Antônio recebeu essa nomenclatura, pois, segundo lendas
populares, uma moça que-

ria muito se casar, mas não
tinha dote para oferecer.
Desesperada em conseguir arrecadar “doações”,
ela se ajoelhou aos pés
de uma imagem de Santo
Antônio e ditou palavras
de suplicas com muita
fé. Pouco tempo depois,
moedas de ouros surgiram
e então ela pôde se casar.
(DK).

Bolo ‘ajuda’ pessoas a se casarem
REPRODUÇÃO/PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Bolo com medalhinhas da sorte

Assim como acontece em
todos os anos, a Paróquia de
Santo Antônio, no Jardim
Morada do Sol, está vendendo
fatias de bolo de Santo Antônio
no valor de R$ 10. A compra
deve ser feita antecipadamente
nas comunidades ou na secretaria da paróquia.

Segundo o padre Marco
Antônio, no dia 13 de junho
também haverá venda do bolo,
a partir das 8h, no salão da
igreja matriz. Aqueles que
compraram com antecedência
poderão retirar a fatia das 8h30
às 17h30, no salão paroquial.
Neste ano serão colocadas
500 medalhinhas de Santo
Antônio na massa. “Quem
encontrar deverá agradecer e
fazer o pedido para Santo Antônio”, disse o padre. “O bolo
bento de Santo Antônio é para
toda família, principalmente,
para quem deseja namorar, segurar namorado(a) e abençoar
o casamento”, enfatiza. (DK).
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Mais Expressão baseou a sua
história na vocação de informar

Nas suas quase mil edições, jornal acompanhou notícias locais, estaduais, nacionais e mundiais
ARQUIVO

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

H

á 20 anos prestando serviços para a
população, o Mais
Expressão sempre noticiou
os principais acontecimentos
da cidade. Um desses acontecimentos mais marcantes
foi o tornado que atingiu
a cidade em 24 de maio
de 2005, há 17 anos, com
ventos que atingiram cerca
de 100 km/h, segundo se
divulgou à época. Porém,
segundo a Universidade
Federal de Santa Catarina,
o tornado teve classificação
F3, o que representa ventos
entre 251 km/h e 330 km/h.
O tornado causou um
prejuízo de R$ 97,2 milhões
e causou destruição em vários pontos da cidade. Entre
os bairros atingidos estão
Esplanada, Pau Preto, Remulo Zoppi, Cecap, Jardim
Renata, Mercedes, Oliveira
Camargo e Pimenta. Porém,
o Distrito Industrial foi o
mais atingido.

Imagem do tornado que atingiu a cidade em 2005, um dos fatos marcantes da história do jornal, e a capa da pandemia

Monte Santo (BA)
O jornal também acompanhou passo a passo o desenrolar do caso das quatro
crianças de Monte Santo
(BA), que foram adotadas
por famílias de Indaiatuba e
de Campinas.
O caso veio à tona em
2011. Cinco irmãos, à época
com idades entre 2 e 8 anos,
que moravam com a família biológica no interior da
Bahia, foram retirados da

guarda dos pais, por decisão
da Justiça, com a alegação
de que a menina e os quatro
meninos sofriam maus-tratos. Os irmãos foram acolhidos por quatro famílias de
Campinas e de Indaiatuba.
No entanto, houve a suspeita de adoção irregular
pela rapidez com que o
processo foi desenvolvido.
Na época, uma denúncia ainda afirmava que não havia
maus-tratos e que as crianças

foram retiradas dos pais na
Bahia sem autorização. A
partir daí, iniciou-se uma
briga judicial, que culminou
inclusive no retorno dos
jovens à família biológica. Eles ficaram em Monte
Santo por três anos antes de
retornar aos pais adotivos.
Em março de 2019, a Justiça concedeu em definitivo
a guarda de quatro irmãos
às famílias adotivas de São
Paulo.

Pandemia
A equipe de redação do
Mais Expressão se manteve em alerta também desde
quando foi decretada no país
a pandemia da Covid-19.
Com apuração e entrevistas
com diversos especialistas,
foram noticiadas diversas
informações sobre a doença,
com o objetivo de informar e
esclarecer à população sobre
a situação epidemiológica da
cidade.
Inclusive, em 27 de março de 2020, a edição 890 foi
especial sobre a Covid-19 e a
capa acompanhou outros veículos de comunicação com
os dizeres: “Juntos vamos
derrotar o vírus – unidos pela
informação e pela responsabilidade”.
Na edição 989, de 18 de
março de 2022, o jornal deu
a notícia da liberação do
uso de máscaras em locais
fechados, o que voltou a
movimentar o comércio,
que vinha se ressentindo do
número reduzido de público.
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Polícia identifica trio que fez vídeos
com ameaças de massacre em escola

Os dois adolescentes e um jovem disseram que era brincadeira, mas vão responder pela ação
RAYANE

LINS*

rayanelins@maisexpressao.com.br

O

delegado Danilo
Amancio Leme e policiais do 1° Distrito
Policial de Indaiatuba identificaram, localizaram e abriram investigação contra dois
adolescentes de 17 anos e um
jovem de 18, que são apontados como responsáveis por
espalhar vídeos pela internet
com ameaças de que realizariam um massacre na escola
do Jardim Paulista II.
O trio usou máscaras para
esconder o rosto nos vídeos e
apresentou objetos, como um
machado, facas, espadas, um
bastão de beisebol enrolado
em arame farpado, além de
uma réplica de fuzil, para
anunciar que invadiria a escola com o fim de promover um

massacre. Os vídeos traziam
ainda a legenda “Virei bandido”. O jornal Mais Expressão
teve acesso aos vídeos, que foram divulgados na sexta (20).
Diante da repercussão rápida e massiva dos vídeos, a
mãe de uma aluna da escola
denunciou o caso à polícia.
Com medo de que a ameaça
fosse verdadeira, diversos pais
impediram seus filhos de irem
ao colégio. De acordo com o
delegado, esta foi a segunda
ameaça do tipo em menos de
um mês. A partir das informações colhidas na escola e com
pais, o delegado e os policiais
chegaram aos adolescentes.
Os dois confirmaram que
tinham feito os vídeos, porém negaram ter realizado
qualquer tipo de ameaça. Eles
afirmaram que tudo não passava de uma brincadeira e que
as ameaças foram invenção da

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

Marido fere mulher, derrubando-a de
escada, quando ela tentou expulsá-lo
O marido de uma mulher
de 54 anos foi detido pela
polícia, na manhã de domingo (22), no bairro Campo
Bonito, em Indaiatuba, depois de derrubá-la de uma
escada, causando ferimentos
que a obrigaram a ser levada
para a UPA, a fim de receber
atendimento médico.
O homem negou as agressões, mas foi detido devido
aos ferimentos observados
na vítima e principalmente depois que os policiais
descobriram que ele era
procurado por outros crimes. A mulher também já o
havia denunciado por outras
agressões com boletins de
ocorrência registrados.
O desentendimento que
causou a agressão aconteceu

Viatura em frente ao plantão policial

depois que a mulher reuniu
as roupas do companheiro,
as colocou em uma mala e
tentava levar a mala para
fora de casa. Nesse momen-
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diretora. Os adolescentes também disseram que os objetos
utilizados eram de propriedade de um amigo deles, maior
de idade, e que as imagens
foram gravadas na casa desse
amigo.
Os policiais localizaram o
terceiro envolvido e levaram
os adolescentes, o jovem, seus
responsáveis e um advogado,
contratado por eles, para o 1º
DP para o registro da ocorrência, além de apreenderem
os objetos, celulares e roupas
usadas na gravação dos vídeos. Segundo o delegado, nada
de sério aconteceu e tudo não
passou de uma brincadeira de
total mau-gosto, mas os três
vão responder pela atitude.

to, o marido puxou a mulher
pelos cabelos, fazendo-a se
desequilibrar e cair. (Rayane Lins, do programa de
estágio).

Objetos utilizados por dois adolescentes e um
jovem para disseminar ameaça de massacre

Desconhecido executa
homem a tiros em bar

Um desconhecido entrou
no Bar do Zé Kareca, no
Jardim Morada do Sol, na
madrugada de terça-feira
(24), e executou um homem
que estava no local.
O gerente do bar disse
à polícia que o estranho
entrou no estabelecimento,
sacou uma arma e foi na
direção da vítima.
O acusado efetuou dois
disparos na cabeça do homem e mesmo assim ele
tentou fugir, o que levou
o agressor a fazer mais
um disparo, que atingiu as
costas.
Segundo o gerente, depois disso, a vítima caiu
morta e uma poça de sangue
se formou rapidamente em
torno da sua cabeça.

Assim que confirmou a
morte, o agressor guardou
a arma e fugiu calmamente
em uma bicicleta, sem que
fosse interceptado por ninguém. Testemunhas disseram que ele usada blusa de
capuz, máscara de proteção
e um boné.
Guardas municipais que
atenderam a ocorrência encaminharam o corpo para o
IML e localizaram a bicicleta usada pelo agressor, mas
ele não foi encontrado.
Apesar de ser uma execução, os guardas não identificaram ainda qual foi a
motivação para o crime, o
que será investigado agora
pela Polícia Civil. (Rayane Lins, do programa de
estágio).
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Concurso nacional de robótica premia
alunas do 8º e do 9º ano de Elias Fausto
Educação Maker implantada no município garantiu a habilitação para
a participação das equipes
LAIS FERNANDES
Especial para o Mais Expressão

A

lunas dos 8ºs e 9ºs
anos da Rede Municipal de Educação de
Elias Fausto conquistaram o
primeiro lugar na categoria
Cores Values no programa
EstroGênias – Meninas na
Ciência, que tem o intuito
de incentivar a participação
de meninas nas áreas de
STEAM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e
matemática). O projeto do
torneio foi programar um
carrinho que conseguisse
cumprir 16 desafios propostos no menor tempo possível,
aplicando conceitos makers,
robóticos e comportamentais. A equipe premiada foi a
MCAP, formada por Débora
de Moraes (13 anos), Beatriz
Silveira (13 anos), Camilly
Proença (13 anos), Mariely
keiler (15 anos) e Beatriz dos
Santos (14 anos), orientadas
pelo professor de Educação
Maker, Inácio de Almeida
Flor.
A competição aconteceu
em modo virtual no mês
de abril (é possível assistir

a participação no canal do
YouTube MCAP Robotic).
O município conseguiu fazer
parte após incluir a Educação
Maker em seu currículo, sendo a única cidade do Estado
de São Paulo a ter conquistado essa participação, pois
uma das exigências do concurso é a escola participante
possuir Sala Maker. Foram
feitas as inscrições de três
equipes, Magas da robótica
(7º ano); MCAP Robotic (8º
e 9º ano) e Gênias Maker
(7º ano), ao todo foram 19
alunas participantes.
O professor Inácio explica como foi o processo. “O
material chegou na escola no
dia 10 de fevereiro, porém
não tínhamos nem ideia de
como funcionava o projeto,
só depois de uma semana que
recebi o e-mail sobre a inscrição do projeto. Ainda não
tínhamos definido quem iria
participar e quem seriam os
participantes. Então foi proposto um sistema de seleção
dos alunos para participar
das aulas de robótica, feito
o processo seletivo sendo
inscrito mais de 150 alunos,
com o horário atribuído de
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Meninas dos 8ºs e 9ºs anos conseguiram aprender com facilidade alguns conceitos

5 horas semanais do projeto
Maker, definimos quatro
grupos de estudo com 25
alunos em cada grupo, entre
meninas e meninos. As meninas ficaram para o torneio
Cargo Connect e os meninos
ajudaram na montagem da
mesa e dos desafios, enquanto outro grupo de meninas
ficou no foco de aprender
como desenvolver a programação e programar o robô
desenvolvido. Com isso as
meninas dos 8ºs e 9ºs anos
conseguiram aprender com
facilidade alguns conceitos
e por iniciativa delas auxiliaram as equipes na programação e desenvolvimento
do robô proposto”, explica
Inácio.

O que é o programa EstroGênias - Meninas

O programa EstroGênias
– Meninas na Ciência visa
incentivar a participação de
alunas nas áreas da ciência,
tecnologia, engenharia, artes
e matemática (STEAM). Puderam participar institutos,
escolas públicas, organizações, secretarias municipais
e estaduais e fundações.
Criado pelo Educacional
– Ecossistema de Tecnologia
e Inovação, em parceria com
o micro:bit, LEGO® Education,a FIRST® LEGO®
League e a Disney, o programa selecionou 25 instituições
que receberam conjuntos de
blocos da LEGO® Education,

placas micro:bit e formação
de professores, e ainda poderão participar da FIRST®
LEGO® League e do desafio
internacional do your:bit.
“Um estudo da Unesco
mostrou que as diferenças
nada têm a ver com o gênero.
Mas sim com os estereótipos
na criação e desenvolvimento
das meninas. Portanto, com o
projeto EstroGênias, o Educacional ajuda as instituições
a oferecem uma educação
em STEAM que rompe essas
barreiras”, diz Alex Paiva, gerente LEGO® Education no
Educacional – Ecossistema de
Tecnologia e Inovação. (LF).

‘Chorei de emoção, a conquista não era esperada’, diz o professor Secretária vê momento como especial

“Foi uma emoção muito
grande participar e conquistar a premiação. Estava assistindo via canal do
YouTube e nem esperava
nenhuma classificação, pois
tivemos pouco tempo para
participar e desenvolver as
habilidades necessárias para
uma competição nacional.
O peso era enorme, os desafios gigantes. Ensinar um
grupo de meninas que nunca
tinham aprendido sobre robótica e Cultura Maker foi
muito desafiador. Chorei

de emoção, a conquista não
era esperada, não contive
minhas lágrimas” lembra
o professor de Educação
Maker, Inácio de Almeida
Flor.
As aulas makers em Elias
Fausto tem colaborado para
o aprendizado interdisciplinar. Neste desafio proposto
foram envolvidas as disciplinas de Artes, Matemática
e Ciências, porém outras
disciplinas estão sendo abordadas durante as aulas, como
descreve o professor Inácio.

“Estamos com projetos em
Geografia, desenvolvendo
um sensor de umidade do
solo para auxiliar na irrigação da horta desenvolvida
em conjunto com outras
áreas do conhecimento. Em
Matemática, aplicação de
Desenho técnico com suas
vistas e escalas, simetria e
proporção, estudo de área
e volume. Em português, a
escrita de relatórios e apresentações das atividades
desenvolvidas pelos alunos”,
detalha Inácio. (LF).

A secretária de Educação
do município, Sandra Bicudo,
fala sobre essa inovação na
cidade. “Esse é um momento muito especial para mim
não só como secretária de
Educação, mas como professora da rede há 29 anos.
Ver a evolução do município
no quesito da Educação me
deixa muito feliz, agradeço
todo investimento na área da
Educação, agradeço a todos
os professores por tudo o
que fazem pelos alunos e
aos alunos. Aproveitem essa

oportunidade que vocês estão
tendo”, comenta Sandra.
No dia 12 maio, a Prefeitura de Elias Fausto promoveu
o 1º Evento Maker, junto com
a empresa Amado Maker, a
qual viabilizou o projeto na cidade, na ocasião foram apresentados os trabalhos makers
e lançada a Plataforma Interativa utilizada em conjunto
com as aulas makers.
Durante o evento o prefeito Maurício Baroni (MDB)
premiou o professor Inácio de
Almeida Flor . (LF).
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Conexão para festejar Dia das Mães
supera expectativas no Colégio Meta

Preparadas com planejamento e carinho, as homenagens
emocionaram; havia dois anos que não aconteciam
DA

REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

N

este ano, o evento em
comemoração ao “Dia
das Mães” do Colégio
Meta foi cuidadosamente planejado e preparado com muito
carinho! Após quase dois anos
de homenagens online, foi
possível viver um dia marcante,
com a presença das famílias
e das crianças da Educação
Infantil e Ensino Fundamental
(anos iniciais), na Unidade de
Itaici.
“Conexão perfeita, uma
eterna ligação de amor” foi o
tema escolhido este ano, afinal

não há conexão maior do que
a existente entre pais e filhos.
Dando início às diversas surpresas preparadas para homenagear as mães, os estudantes
personalizaram uma linda caneca, simbolizando essa conexão.
E não poderia faltar aquele
lindo cartão, o qual compôs a
lembrança confeccionada com
imenso carinho e entregue no
dia 06 de maio.
No último sábado (14) foi
o momento de homenagear
todas as mães: biológicas, mãe
avó, mãe de coração, pai que
também é mãe, madrinha mãe
e todos os familiares.
Desde às 9h do sábado, foram proporcionados momentos

emocionantes e de extremo
afeto às famílias presentes no
evento. Lágrimas não faltaram,
foi um mix de carinho, música,
beijos, e muitos abraços calorosos. A cada apresentação das
crianças para seus familiares,
um sentimento diferente invadia os corações recheadinhos
de amor.
As apresentações este ano
foram divididas em blocos e, no
início de cada bloco, o professor
de LIV, Renan Oliveira, declamou lindamente um poema
de Bráulio Bressa. Teve ainda
o show do cantor Léo Pratta,
que encantou a todos com sua
belíssima voz!
As apresentações da área da

As mães se sentiram as mais importantes

Educação Infantil impressionaram a todos, pois os pequenos
expressaram, por meio dos seus

movimentos e de seus olhinhos,
a grandiosidade do amor que
sentem.

FOTOS DIVULGAÇÃO

Crianças do Fundamental interpretara bem

As cerimônias lotaram as dependências do colégio

Serviço

Para conhecer mais sobre as atividades desenvolvidas pelos
profissionais do Colégio, acesse o portal www.colegiometa.com
ou façam uma visita presencial. A Unidade I está situada à rua
Hermínio Steffen, nº 96, Jardim Regina, e a Unidade II, à Av. Cel.
Antônio Estanislau do Amaral, nº 1541, Itaici.

CONCURSO - Neste
domingo (29) acontece a
prova do Concurso Púbico
do Serviço Autônomo de
Água e Esgotos de Indaiatuba (Saae). Ela será
realizada em duas fases:
Prova Objetiva e Prova
Prática, esta dia 3 de julho.

CURSO - A Prefeitura
de Indaiatuba realiza o
evento Empreenda Indaiatuba #Elas, em parceria
com MF Marketing, no dia
2 de junho das 8h às 12h,
no Museu da Água. As
inscrições devem ser realizadas até um dia antes.

Nas apresentações do
Ensino Fundamental I, as
crianças arrasaram! Surpreendentemente, pôde-se notar
o quanto já cresceram e se
dedicaram para esse lindo
momento, pois deram um
show de interpretação que
emocionou a todos, como
deveria ser para um momento tão especial como esse.
Além das apresentações,
as mamães e todas as famí-

lias, foram homenageadas
por mensagens que estavam
espalhadas pelo Colégio,
eram os trabalhos realizados
pelas mãozinhas das próprias crianças que estavam
nessas mensagens.
Para finalizar a tarde, no
último bloco, um momento
muito especial foi planejado
envolvendo as famílias dos
estudantes do 4º e 5º anos, os
quais encontram-se em fase

de transição da infância para
adolescência, o que sempre
gera muitas dúvidas e inseguranças.
Por isso, é preciso priorizar e valorizar momentos de
troca como esse, momentos
de escuta e até de desabafo
para que todos, pais e filhos,
consigam passar por essa
fase de transição de forma
mais tranquila e menos traumática na saúde.

Especialista socioemocional mediou bate-papo
Thauane Rocha, especialista em habilidades socioemocionais do programa LIV
(Laboratório Inteligência
de Vida), mediou um incrível bate-papo, abordando o
tema “Afeto e escuta: novos
começos”.
Thauane é consultora
pedagógica, professora de
Sociologia, Filosofia, Educação Digital e Projeto de
Vida e tem uma vivência
especial para essa área socioemocional das crianças .

Segundo a Coordenadora
Pedagógica da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental I da Unidade Itaici,
Gislaine Simões Fanger,
esses momentos de interação
entre Colégio e Família são
mais do que importantes:
eles são únicos e providenciais.
“Exatamente por serem
tão importantes é que nos
preocupamos com cada detalhe dos nossos eventos e
nos dedicamos bastante para

realizar tudo com muito respeito e amor”, afirmou ela.
De acordo com a Coordenadora Pedagógica, o maior
presente desse trabalho todo
é a felicidade que ela consegue encontrar dentro da
comunidade escolar.
Tudo isso tem o papel de
reforçar os laços que unem o
colégio e as famílias, sobretudo entre os professores e
as mães, que são quem tem
mais contato entre si.
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Salão Ruby Bronze se destaca na área
com serviço de bronzeamento natural

DIVULGAÇÃO

Empresa oferece ainda cabeleireiro, manicure, pedicure,
podologia, depilação e design de sobrancelhas e cílios
RAYANE

LINS*

rayanelins@maisexpressao.com.br

C

om a missão de cuidar
e de melhorar a autoestima das mulheres,
a Ruby Bronze atua em
Indaiatuba desde de 2018,
fornecendo um pacote completo de serviços na área da
estética, como a realização
de bronzeamento natural,
bronzeamento a jato, cabeleireiro, manicure, pedicure,
podologia, alongamento de
unhas, depilação, design de
sobrancelhas e alongamento
de cílios.
Ao longo desses quatro
anos, a empresa vem realizando serviços com excelência, fazendo tudo com amor,
respeito e tratamento igualitário a todas as clientes,
com humanidade, verdade,
ética e humildade, segundo
a proprietária e fundadora da
marca, Rubiana Gonçalves
Silva.
“Comecei os atendimentos das minhas clientes no
jardim de casa. Depois, passei a atender em um salão no
centro da cidade, mas desde
sempre com o objetivo de ter
meu próprio espaço. Então,
em 2020, depois de muito
esforço e dando um grande
passo de fé, devido à pandemia, montamos o espaço
de Beleza e Bronzeamento
Ruby Bronze”, explica a
proprietária da marca, Rubiana Gonçalves Silva.
O diferencial é ser um
espaço totalmente familiar,
com ambiente exclusivamente feminino e privado
para o bronzeamento, pen-

sado totalmente no conforto
das clientes. Com profissionais qualificados e que
buscam se aperfeiçoar cada
dia mais.
A cliente que optar pelo
bronzeamento é direcionada
para um espaço exclusivo,
onde ela pode escolher fazer
o procedimento com seu
próprio biquíni ou com a fita.
Ao escolher a fita, a personal
bronzer faz o molde do biquíni de acordo com o gosto
da cliente e em seguida ela
vai para a maca, onde ficará
exposta ao sol e os produtos
necessários para que haja o
bronzeamento são passados
em seu no corpo.
Além de proprietária,
Rubiana atua na empresa
como cabeleireira e personal
bronze e está no ramo da
beleza há 30 anos. Ela conta que suas filhas seguiram
nessa mesma atuação, se

especializando em mais serviços. “É um ramo que nos
proporciona contato com
outras mulheres e auxilia
no cuidado da autoestima
delas. Ver nossas clientes
se valorizando e estando
bem com elas mesmas é uma
recompensa diária para nós”.
O atendimento pode ser
feito por agendamento, através do WhatsApp e também
presencialmente, onde a
cliente é atendida na recepção e direcionada ao profissional adequado.
“Queremos ser reconhecidas pelo excelente atendimento, criando com nossas
clientes um relacionamento
de confiança, amizade e com
uma relação duradoura.”,
relata a proprietária.
*Rayane Lins integra
o Programa de Estágio do
Grupo Mais Expressão.
DIVULGAÇÃO

Atendimento personalizado aproxima Ruby Bronze dos clientes

Equipe diante da fachada do prédio que abriga o salão
Ruby Bronze, especializado em bronzeamento natural

Plano futuro é ampliar serviços
A Ruby Bronze oferece
uma ampla quantidade de
serviços no ramo da estética,
sendo pedicure, manicure,
cabeleireiros e bronzeamentos natural os procedimentos mais procurados na
empresa.
Com sua atividade concentrada apenas na cidade de
Indaiatuba, Rubiana conta
que ainda não pretende expandir para mais cidades,
pois isto demandaria mais
investimentos e uma ampliação muito grande da equipe
neste momento.
Por conta disso, o objeti-

vo da empresária é focar em
seus atendimentos na sede
atual, onde já se estruturou
para prestar um bom serviço.
O objetivo é aumentar
o espaço e adicionar cada
dia mais serviços na área,
para se destacar e melhorar o atendimento aos seus
clientes.
A empresária Rubiana
Gonçalves Silva conta que
a sua preocupação é manter
constantemente uma equipe
focada para melhor atender
os clientes e com capacidade
para ouvir queixas e elogios
e tomar providências. (RL).

Curso gratuito
em Indaiatuba
ensina a ser
influencer hoje

A Secretaria de Governo
da Prefeitura de Indaiatuba,
em parceria com o Sebrae-SP,
oferece capacitação para quem
atua como influencer e quer se
aperfeiçoar na gestão da sua
carreira empreendedora ou
para quem deseja começar a
ser influenciador.
O evento on-line “Quero
ser um influencer” acontecerá
no dia 30 de maio, das 19h30
às 20h30. Para se inscrever
basta acessar o link https://bit.
ly/QUEROSER.
A ação contará com especialistas, influenciadores e empresários que já atuam como
empreendedora. (Rayane
Lins, do programa de estágio).
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Cidade vive uma semana de caos no
sistema público e privado de saúde

Testes de dengue estão suspensos atualmente e a ocupação na UTI neonatal já está em 75%
ARQUIVO

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

F

oi uma semana bastante conturbada para
os moradores de Indaiatuba e região que precisaram de atendimentos
nos hospitais da cidade. Ao
longo dos dias foi possível se
deparar com reclamações na
demora de atendimento na
rede pública e particular do
município, principalmente
voltado para área pediátrica.
Uma das reclamações direcionadas ao Mais Expressão foi de Ana Paula Tofano.
Em contato com a reportagem, ela contou que precisou ir até o Hospital Augusto
de Oliveira Camargo (Haoc)
entre segunda e quarta-feira
para buscar atendimento ao
seu filho, Kennedy, de 5
anos, e se deparou com um
hospital lotado. Com febre
persistente de quase 40º,
Ana Paula ainda escutou da
médica de plantão que iria
“dar 20 gotas de dipirona e
depois você me conta sua
historinha”, afirmou.
Os problemas no setor de
pediatria estão acontecendo
desde abril, quando o número de atendimentos disparou.
Dados encaminhados pela
assessoria do Haoc comprovaram o aumento, que teve
pico de 144% nos últimos
dois meses. Para efeito de
comparação, em março foram realizados 1.481 atendimentos. Em abril, esse
número chegou a 3.620
pacientes. Até o dia 25 de
maio, os números estão em
3.333 atendimentos.
A parte de UTIs também
é ponto constante de preocupação. Atualmente, a cidade
conta na rede pública com 10
leitos de UTI Neonatal, com
uma taxa de ocupação média
de 75%. As UTIs Pediátricas

A procura por atendimento aumentou muito além
da média e os hospitais não conseguiram absorver

contam com 5 leitos e tem
taxa média de ocupação de
100%, com permanência
aproximada de 18 dias de
internação. Os dados foram
enviados pelo Haoc.
Ainda sem um diagnóstico definitivo, Kennedy Tofano foi encaminhado para a
realização de vários exames.
Os de sangue não apontaram
nada, assim como o de Covid-19. Ele também deveria
fazer um exame de dengue,
porém, Ana Paula ainda não
conseguiu marcar. “A rede
não está realizando”, foi a
resposta que recebeu. Ao
ver toda essa situação, Ana
Paula se indignou. “É uma
sensação horrível. Adulto
sabe expressar o que sente,
mas criança não. É angustiante”.
Ao longo da quarta-feira,
a Secretaria de Saúde entrou
em contato com a família.
De acordo com a pasta, o
paciente em questão está
devidamente assistido e a
família orientada para que
o acompanhamento seja
realizado direto na UBS de
referência.

O problema atingiu tanto a rede pública quanto a
rede privada e a situação irritou os usuários

Secretaria de Saúde aponta várias justificativas
Em nota, a Secretaria de
Saúde da Prefeitura elencou alguns motivos que
explicam o aumento no
número de atendimentos e,
por consequência, a demora
nos atendimentos. Segundo
a pasta, fatores como a pandemia, a nova cepa do vírus
da dengue e os problemas
respiratórios causados pela
chegada do frio afetaram
os atendimentos. Ainda de
acordo com a secretaria,
a rede de saúde municipal
recebe em torno de 30% de

moradores de outras cidades,
o que acumula ainda mais os
atendimentos.
Perguntada sobre a possibilidade de aumentar os
leitos de UTIs Neonatal e
Pediátrica, a pasta respondeu
que a ampliação do serviço
depende de credenciamento
e habilitação por parte do
governo de São Paulo e da
União. Como o sistema do
SUS trabalha em rede, casa
não haja vagas no hospital
de Indaiatuba, a rede é acionada em outras cidades para

conseguir um leito.
Com relação aos exames
de dengue, a Secretaria de
Saúde informou que não
faltam testes, com a confirmação do diagnóstico a ser
feita por meio de avaliação
clínica e epidemiológica. A
assessoria de comunicação
do Haoc, no entanto, informou que o reagente para efetuar o exame que confirma
a doença é distribuído pelo
governo federal e está em
falta em todo o Estado de
São Paulo. (LM).

Rede particular também sofre com a superlotação
A grande procura não foi
exclusividade do sistema público. Nas redes sociais, foi
possível identificar muitas
reclamações de moradores
da cidade que se irritaram
com a demora nos atendimentos. Uma das postagens
foi de Danilo Cláudio, que
procurou atendimento no
hospital Santa Ignês.
Segundo o paciente, que

estava há mais de duas horas
na fila, além de um a grande
lotação no local, havia apenas dois médicos prestando
atendimento. “Nenhum funcionário, ninguém, dá um
respaldo para nós. Tem pessoas aqui há mais de quatro
horas na fila. Eu pago plano
de saúde, é um hospital particular, tá um caos”, disse em
um vídeo.

Ainda de acordo com
Danilo, até as 23h30, ele
não tinha sido atendido no
hospital, totalizando mais de
3h30 de espera.
O Mais Expressão entrou em contato com a assessoria de comunicação do
hospital Santa Ignês durante
a parte da manhã, mas não
recebeu retorno até o encerramento da edição. (LM)
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Melhorar imunidade com a alimentação
Naturopata Amanda Forcioni dá dicas práticas e simples
sobre como fortalecer a saúde mesmo estando em casa

um exército poderoso e bem
regulado, composto por vários tipos de “combatentes”
altamente especializados,
cujo trabalho é primeiro reconhecer a ameaça e depois
responder adequadamente. “Os nossos primeiros
‘combatentes’ são nossas
mucosas, que ficam no nariz, olhos e boca. Elas se
utilizam de glóbulos brancos
para esse combate”.

A naturopata Amanda Forcioni, que faz recomendações sobre cuidados com o sistema de defesa

DENISE KATAHIRA

denisekatahira@maisexpressao.com.br

O

sistema imune é a
linha de defesa do
corpo contra diversas doenças e por isso mantê-lo fortalecido se torna
fundamental.
Com o inverno chegando
e as temperaturas mais baixas, se a saúde não estiver
fortalecida, provavelmente,
o corpo irá desenvolver uma
gripe ou um resfriado. “Se a
pessoa apresentar uma infecção de longo prazo é sinal

que o seu sistema imunológico esteja comprometido e
o sistema de defesa baixo”,
explica a naturopata Amanda Forcioni.
Mas já se perguntou por
que duas pessoas, na mesma
exposição, experimentam
resultados diferentes? “A diferença se resume à força do
seu sistema imunológico”,
disse Amanda.
Ela explica que o nosso sistema imunológico é
essencialmente o “departamento de defesa” do nosso
corpo e, quando está funcionando bem, ele age como

Sistema imunológico
Estresse psicológico e
emocional, falta de exercício ou em excesso, falta de

sono, exposição à poluição,
fumaça de cigarro ou outras
toxinas, inflamação crônica,
má saúde intestinal, consumo excessivo de álcool, má
alimentação e deficiências
nutricionais, podem afetar
o sistema imunológico do
corpo e assim desenvolver
diversas doenças.
Além disso, segundo a
naturopata, o sistema imune
pode ser alterado por fatores
ambientais e estilo de vida.
“Por isso é possível fortalecer nossas defesas por meio
da nutrição. Quando falamos
em nutrição, não falamos

apenas em nutrir o corpo,
mas também a mente e o
espírito”, explica.
Alimentos combatentes
Amanda orienta que, para
manter o sistema imunológico em dia, é preciso que se
consuma mais folhas verdes
escuras, cebolas, alho, gengibre, cogumelos, nozes,
sementes e chá verde.
“Toda boa escolha faz
com que a alimentação seja
um ‘combatente’ para a
saúde futura. Cada um tem
o poder de decidir o que colocar no seu prato”, finaliza.

Profissional tem formação abrangente e variada

Amanda Forcioni é aromaterapeuta clínica e estudante de Pós Graduação em
Naturopatia.
Com formação livre em
Aromaterapia, Medicina
Tradicional Chinesa, Medicina Ayurveda, Auriculoterapia, Cristaloterapia, Fitoterapia, Florais de Bach, Cromoterapia, Geoterapia, Reiki
e Radiestesia, a abordagem
da naturopata é completamente holística, respeitando
o ser em sua individualidade

e também em sua relação
com o meio social e natural
que habita.
A naturopatia é uma prática holística, complementar
e integrativa, que visa cultivar a saúde e o bem-estar
através de terapias naturais
não invasivas.
Uma das grandes vantagens da naturopatia é o fato
de não ter efeitos secundários perigosos e centra-se
em mudanças de hábitos do
modo de vida. (DK).

Serviço

Endereço: Av. Coronel
Estanislau do Amaral, 1255,
Jardim Juliana (principal
avenida de Itaici)
Horário de funcionamento: Terça a Sábado das
8h às 18h
Domingo das 8h às 12h
Contato: (19) 971587136
Instagram: @ruby.
bronze
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Plenus Imobiliária comemora sucesso
com participação no Troféu deste ano

Empresa oferece portifólio completo para moradia definitiva/aluguel ou instalação empresarial
DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

H

á 4 anos a Plenus Imobiliária trabalha para
levar plenitude à vida
das pessoas e o sucesso que
alcançou será celebrado neste
ano na 16ª edição do Frutos
de Indaiá.
Criada pelo gestor Murillo
Balbino dos Santos, que possui mais de dez anos de experiência no mercado imobiliário,
a Plenus Imobiliária é formada
por uma equipe altamente
qualificada que busca atender
aos desejos e sonhos de seus
clientes. Por isso, a empresa
possui um portifólio completo
para aqueles que querem alugar, comprar ou instalar a sua
empresa.
Com um novo conceito de
atendimento para o mercado,
a Plenus Imobiliária trabalha
com uma consultoria voltada ao cliente, respeitando o
princípio de uma negociação
ética e vantajosa para todas
as partes envolvidas e atende

todos os públicos de todas as
classes sociais.
Serviços
A empresa é a melhor opção para quem quer fazer de
seus imóveis um patrimônio
rentável e tranquilidade para
aquele que quer alugar ou
comprar. Por isso, a empresa conta com profissionais
capacitados que avaliam o
imóvel, além de uma assessoria jurídica que desenvolve os
contratos de compra e venda.
A imobiliária também oferece facilidade para aquele que
desejam financiar a casa própria através da parceria com

a Caixa Econômica Federal.
Na Plenus Imobiliária,
todo processo de compra ou
venda é personalizado e acompanhado de perto.
A Plenis Imobiliária está
instalada na Rua Almirante Tamandaré, 365, Cidade
Nova, Indaiatuba. Para mais
informações, ligue para: (19)
3328-153 ou (19) 98922-9687
(WhatsApp), ou use o e-mail
contato@plenusimobiliaria.
imb.br ou ainda acesse o site
www.plenusimobiliaria.imb.
br
Siga a Plenus Imobiliária
também nas redes sociais @
plenusimobiliaria_

DIVULGAÇÃO

Sede da Plenus Imobiliária, que está instalada
à Rua Almirante Tamandaré, 365, no centro

Ao longo de 2022, o prêmio vai chegar à 16ª edição da sua história
O Troféu Frutos de Indaiá chega à sua 16ª edição
e com muitas histórias de
sucesso para contar. Afinal,
nesses 16 anos milhares
de empresas e empresários
subiram ao palco do evento
para receber o prêmio.

Neste ano, a empresa
Plenus Imobiliária, de Murillo Balbino dos Santos,
receberá pela primeira vez o
Troféu Frutos de Indaiá, premiação esta que simboliza o
reconhecimento do público
ao serviço prestado.

Criado em 2005, o nome
Frutos de Indaiá, segundo
o diretor do Grupo Mais
Expressão, Alan Di Santi,
remete para aqueles que produzem na cidade, que criam
empregos e geram renda.
O troféu foi elaborado pela

artista plástica indaiatubana
Maria Vaz, a Memê. A ideia
era que o troféu lembrasse
uma folha de palmeira, já
que Indaiá em tupi-guarani
significa Palmeira.(DK).
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Começa domingo no ginásio do Primavera
o Campeonato dos Atletas de Cristo
Iniciada há 22 anos, competição conta com o respaldo
da Associação Indaiatuba de Futebol Amador em 2022
RAYANE

LINS*

rayanelins@maisexpressao.com.br

I

niciado há 22 anos, o
campeonato organizado
pelo grupo local de Atletas de Cristo começa neste
domingo (29), a partir das
10h30, no Ginásio do Primavera, mais uma edição da
competição, esta que contará com apoio e respaldo da
Associação Indaiatuba de
Futebol Amador.
A competição tem o objetivo de promover o entretenimento, integração e
confraternização entre as
igrejas da cidade, bem como
a evangelização realizada
por meio do esporte, que
tem poder agregador.
Também tem como finalidade propor a prática
da atividade esportiva, em
especial do futebol de salão,
como prevenção às drogas
e violência, divulgando
dentro e fora das quadras

o “Fair play”, famoso jogo
limpo.
As inscrições foram
abertas no mês de janeiro e
aconteceram até março. O
campeonato conta com um
total de dez equipes, divididas em dois grupos, A e
B, com cinco equipes cada.
De acordo com auxiliar
do líder dos Atletas de Cristo, Leonardo Reche Gomes,
os times jogam entre si e
classificam 4 de cada grupo
para as quartas de final.
Nas quartas, quem ganhar vai pra semifinal série
ouro e quem perder fica na
semifinal série prata, depois
os vencedores das semifinais vão realizar as finais
série ouro e série prata em
partidas únicas.
Neste domingo (29),
acontece a cerimônia de
abertura, com a execução do
hino nacional, presença das
autoridades do município,
como prefeito Nilson Gaspar (MDB) e o secretário

de Esportes da Prefeitura,
Marcos Antônio de Moraes,
mais conhecido como Marquinhos, e também desfile
das equipes e apoiadores do
evento, que serão homenageados.
O evento tem início às
10h30 e vai até as 12h. Na
sequência, inicia a primeira
rodada com quatro jogos:
GAIV X Com, Evangélica
Kayrós, Atos 4 X Grupo
de Jovens JCC, Supremo
Amor F.C X A.D Madureira
e Batista Jd. Morada do Sol
X Batista Nova Unção.
A final da competição
está programada para ocorrer no dia 24 de julho e o
maior vencedor do campeonato é a Igreja Batista do
Jardim Morada do Sol, que
se consagrou campeã em
quatro edições, sendo, portanto, tetracampeã da copa.
*Rayane Lins integra
o Programa de Estágio do
Grupo Mais Expressão.

DIVULGAÇÃO

Equipe Bola de neve, campeã da Série Prata em 2019

Premiação será para várias categorias
O auxiliar do líder dos
Atletas de Cristo, Leonardo
Reche Gomes, conta que tem
uma grande expectativa para
o início dos jogos. “Após
dois anos sem competições
devido à pandemia, todos os
atletas, comissão técnica e
torcedores estão muito felizes em poder voltar à disputa

dos jogos deste campeonato,
que é tão tradicional na nossa cidade”.
A premiação acontecerá
na data prevista da final e
haverá entrega de troféus e
medalhas para os campeões
e vices das séries Ouro e Prata, artilheiro, melhor defesa
e equipe fair play. (RL).
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Primavera mantém o
técnico Wilson Júnior
O profissional assumiu na 7ª rodada
da A2 e conseguiu classificar para a
fase eliminatória do campeonato
SANDRO RODRIGUES / E.C PRIMAVERA

O técnico Wilson Júnior no estádio

LUCAS MANTOVANI

lucasmantovani@maisexpressao.com.br

A

diretoria do Primavera anunciou, nesta
quarta-feira (25), a
permanência de Wilson Júnior como técnico da equipe
principal para o restante
da temporada. O treinador
já estava participando dos
planejamentos para a Copa
Paulista, mas não havia sido
anunciado oficialmente até
então. Em nota, o Fantasma

elogiou a recuperação do
time na competição e disse
acreditar no trabalho dele.
Até aqui, o técnico comandou o Primavera em 11
jogos, 9 pela primeira fase do
Paulista e dois nas quartas de
final. Ele assumiu a equipe
após a demissão de Ademir
Fesan, técnico que foi responsável pelo acesso à Série
A2 em 2021. Durante a primeira fase, Junior conseguiu
triplicar o aproveitamento de
pontos da equipe. Nas seis

primeiras partidas o clube
não venceu nenhuma, empatou quatro e perdeu duas,
um aproveitamento de 22,2%
dos pontos possíveis.
No dia 14 de fevereiro,
após o empate em 1-1 contra o Lemense, a direção
do clube resolveu mudar.
Saiu Fesan, entrou Wilson
Júnior. Com o novo técnico,
a equipe de Indaiatuba aumentou expressivamente o
seu desempenho. Em 9 jogos
da primeira fase, o time conseguiu cinco vitórias, tendo
ainda três empates e uma
derrota. O aproveitamento
neste recorte foi de 66,6%,
três vezes mais do que no
início.
Após a derrota na estreia
para o Rio Claro por 1-0, na
sétima rodada, o Primavera
chegou a 8 partidas sem
perder, conquistando quatro
vitórias seguidas em casa e
também ganhando um jogo
fora de casa, fato que ainda
não tinha acontecido na competição. Nas quartas de final,
a equipe pegou a Portuguesa
(atual campeã do campeonato) e fez dois jogos bastante
competitivos, apesar de sair

Memórias do E.C. Primavera

Este é o time do Primavera de 1947, que disputou o Campeonato
Amador do Interior. A competição contava com 172 equipes, divididas em 8 zonas, subdivididas em 33 setores. O Primavera ficou
na zona 4, setor 14, composta também pelo Capivariano, Saltense,
Rafard, Comercial de Tietê, Juventus de Capivari e São Martinho
de Tatuí. Como destaques desse time tínhamos no início de carreira
o goleiro Laércio Milani, com 16 anos, e grandes craques, como os
irmãos Tuia e Didi, Juca Escodro, Nêgo Delboni e outros.
derrotada nas duas partidas.
Os resultados foram determinantes para manter o
clube na divisão de acesso
do Campeonato Paulista e
se classificar para a próxima
fase. “Nós vimos no Wilson
um diferencial, ele mostrou
isso durante a A2. Prontamente já pensamos em dar
sequência ao trabalho”, disse

o diretor-executivo de futebol Luiz Carlos Cavalheiro.
Em nota, o técnico também comemorou a permanência. “Fico muito contente
em continuarmos o projeto.
Já estamos trabalhando forte
para que o time chegue bastante competitivo para estreia
da Copa Paulista”, comentou
o treinador.
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Pedro Mauro estará na
4ª edição da HQ Fest

Estúdios Moacir Torres retomam evento em setembro
após dois anos; 40 artistas deverão participar em 2022
REPRODUÇÃO FACEBOOK/ESTÚDIO EMT

Convidado especial, Pedro Mauro,
e o cartunista Moacir Torres

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

O

Estúdio Moacir Torres, dirigido pelo
cartunista Moacir
Torres, confirmou nesta
quarta-feira (25) a data para
a 4ª edição da HQ Fest. O
evento destinado aos fãs
de histórias em quadrinhos
será realizado no dia 17 de
setembro, das 9h às 18h, no
Parque Mall.
Com entrada gratuita, a
HQ Fest irá reunir aproximadamente 40 artistas brasileiros, entre eles, o desenhista
conhecido internacionalmente, Pedro Mauro, que
lançou independentemente,
entre 2017 e 2019, a trilogia
Gatilho (Gatilho, Legado
e Redenção) com roteiro
de Carlos Stefan. Em 2021
a trilogia foi lançada em
cores pela Editora Pipoca e
Nankim em uma edição definitiva compilada. Também
neste ano, colaborou com
sua arte para um projeto da

DC Batman: The World.
Ainda o evento contará
com a presença de artistas
como Ligia Zanella, Walter Júnior, Rogerio Ferraz,
Daniel Saks, Aline Cacko,
Charles Mos, Bianca Otaguro, Tom Dutra, Walter
Caldeira, Marcel Bartolo, Nelson Felix, Editora
Universo Fantástico, José
Amorim e Josiane Oliveira,
entre outros.
Para o cartunista a retomada do evento, após dois
anos, será um momento de
alegria. “Por termos ficado
dois anos sem eventos presenciais, estamos animados com a retomada. Poder
reunir novamente artistas
conceituados da região, e
proporcionar um dia cheio
de atividades aos fãs dos
quadrinhos”, ressalta.
Desfile de cosplayers
Além de poder prestigiar
os artistas que estarão presente na HQ Fest, os visitantes também poderão conferir

o desfile de cosplayers. A
atividade irá oferecer uma
premiação simbólica para a
fantasia mais original. Para
participar do desfile, basta
o participante comparecer
ao evento vestido com o
personagem preferido.
O evento ainda proporcionará uma experiência
única ao visitante que poderá
tirar fotos e conversar com
os artistas participantes,
além de palestras e oficinas
de desenho.
Consolidar sucesso
Para a também organizadora e coordenadora de
marketing do Parque Mall,
Cinthia Oliveira, o evento
se tornou um marco na cidade. “A 4ª edição vem para
consolidar o sucesso da HQ
Fest, que se tornou uma referência de evento no universo
dos quadrinhos”.
Além do Parque Mall, o
evento conta com o apoio de
uma rádio de Indaiatuba, Pro
Artis, EP Grupo e Infocus
Desenvolvimento.
Mais informações do
evento no site: www.hqfest.
com.br

Participação
requer inscrição

Os artistas interessados
em participar da 4ª Edição
da HQ Fest 2022 poderão se
inscrever até o dia 5 de julho.
Para isto, é necessário
solicitar a ficha de inscrição
e demais informações através do e-mail estudioemt@
gmail.com.
Já as empresas que tiverem interesse em patrocinar
o evento devem entrar em
contato através do telefone/
WhatsApp: (19) 981573786. (DK).

HORÓSCOPO

Signo de Áries
Há um aumento de seu
desejo de conquistar
e na determinação em alcançar
metas e objetivos que traçou já
a algum tempo. Tenha cuidado
com o excesso de orgulho, agressividade e de certezas cegas, pois
tais atitudes trazem problemas à
medida que iludem suas ações e
percepções. Mais ao fim dessa
semana haverá oportunidades de
reparar algumas situações. Evite
o desestímulo e a preguiça.

Signo de Touro
A semana continua agitada, pois algo dentro de
você pede modificações: na sua
capacidade de ler e interpretar, na
sua capacidade de se comunicar
adequadamente, na sua capacidade de desenvolver a criatividade
e a imaginação. Para isso, usará
sua força para enfrentar as dificuldades internas. Novos objetivos surgindo e os planos para o
futuro serão retomados, mas sob
nova ótica.

Signo de Libra
O foco por estas semanas será suas relações
com os mais variados tipos de
pessoas. Os relacionamentos estarão exigindo que você seja comunicativo, assertivo e determinado. As coisas podem até ficar
um pouco agressivas ou tensas.
Apesar de usar a assertividade,
deve mesclar com a diplomacia
e cortesia para lidar com essa dinâmica celestial. É um treino no
relacionamento entre a mente e as
emoções.
Signo de Escorpião
Continua o momento
em que sua capacidade
diplomática está sendo necessária. Cuidado com as palavras e o
modo como se comunica. Lembre-se de que você é o dono e o
senhor das palavras que não foram emitidas, mas é um escravo
daquelas que soltar. No trabalho
um esforço é exigido. Sua saúde
pode ficar em baixa por tensão
nervosa.

Signo de Gêmeos
Emoções e sentimentos,
raciocínio lógico e raciocínio afetado pelas emoções,
inteligência racional e inteligência
emocional, desejar possuir ou ser
possuído,
Ser controlador ou controlado
etc. Pense nesse momento como
um período de mudanças para
ocorrer algumas reparações e
reconciliações em suas emoções.
Pode haver introspecção profunda
por estes dias.

Signo de Sagitário
Os filhos tendem a chamar mais a atenção do
nativo neste período. Algumas
situações nas quais eles se envolvem podem necessitar de teu
esforço pessoal para estabilizar
ou até mesmo direcionar e ajudar
na realização de escolhas mais
adequadas. Sua saúde está na dependência desse estresse. Pode
conhecer novas filosofias ou pessoas que vem de longe.

Signo de Câncer
A vida profissional parece ter mais peso que sua
vida familiar, nesse momento.
Deve tomar certos cuidados com
gastos e alimentação. Estas semanas serão ótimas para desfazer
mal-entendidos ocorridos em semanas anteriores relacionados às
falas, comunicação ou expressão.
É importante cuidar de sua energia vital que continua em baixa.
Nada de exageros.

Signo de Capricórnio
Momento que observa o ambiente ao redor
e percebe o que precisa fazer
para dar um brilho naquilo que
desenvolve. Algumas amizades
trazem benefícios para sua saúde,
seja sugerindo atitudes, fatos ou
suplementos que trazem maior
bem-estar. Psiquicamente está
indo ao passado e mexendo em
traumas de infância.

Signo de Leão
Alguns leoninos planejam ou realizam mudanças em sua carreira. Pode ter que
tomar uma decisão em mudar de
trabalho, no modo de trabalhar,
ou renovar seus conhecimentos
reforçando sua atuação na sociedade. Libertação de traumas
de infância tendem a ocorrer. Se
estiver em sua casa própria há
possibilidades de reformas ou decorações.
Signo de Virgem
Expansão de percepções
e em sua filosofia de
vida. Excelente momento para
pesquisas espirituais, pois desenvolverá grandes ideias. Sua
força espiritual estará ampliada
e a sensibilidade idem. Na vida
profissional, surgem alguns problemas de organização que devem
ser solucionados.

Signo de Aquário
Confiança em si e segurança nas questões que
envolvem suas atitudes. Esse é
um dos desafios do momento. Enfrentar sua mente reativa é talvez
o mais difícil dessa etapa, mas
será libertador não reagir em função de seus medos ou das vaidades de seu Ego e ser o senhor da
situação. Estas semanas exigem
muito leituras de boa qualidade
para melhorar a mente.
Signo de Peixes
Uma sensação de autoconfiança e de possuir a
certeza plena de tudo o que está
ocorrendo pode gerar algumas
dificuldades nas relações. O momento pede que amplie seu autoconhecimento e trabalhe de forma
a não se iludir com os prazeres,
desejos, fantasias e relações sexuais de forma que essas coisas não
assumam proporções indesejáveis.

De 27 a 03 de Maio de 2022
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Banda CPM22 e Rodrigo Teaser vão fazer
o encerramento do 30º Maio Musical

Shows acontecem no sábado e domingo no palco do Parque Ecológico, em frente à Prefeitura
RAYANE

WILLER CARVALHO

LINS*

DIVULGAÇÃO

rayanelins@maisexpressao.com.br

U

ma das apresentações mais esperadas
da 30ª edição do
Maio Musical é o show da
banda CPM22. Ele ocorre
às 19h deste domingo (29),
no palco do Parque Ecológico, em frente à Prefeitura. O show é o 49º e último
da programação.
Criada em 1995, a banda foi influenciada por
punk rock e hardcore, com
músicas rápidas, melódicas e letras cotidianas. O
CPM 22 tem como maior
influência a cena pós-punk
californiana dos anos 90.
Trazendo em seu repertório sucessos como Tarde
de Outubro, Anteontem, O
Mundo Dá Voltas, Desconfio, Dias Atrás, Um Minuto
para o Fim do Mundo, entre
outros.
Em 2020, a banda celebrou seus 25 anos de trajetória e atualmente conta com
Badauí nos vocais, com os
guitarristas Luciano Garcia
e Phil Fargnolli, Ali Zaher
no baixo e Daniel Siqueira
na bateria. Porém antes da
atração principal, as 18h,
se apresenta a Banda Incêndio, que já fez abertura
de shows de grandes nomes
como Gloria, Ponto Nulo
no Céu, Zander, Bullet
Bane, Axty, Bayside Kings, Black Days, Emmercia,
entre outras.
Outro show muito esperado desta edição do Maio
Musical é o Tributo ao Rei
do Pop, Michael Jackson,
estrelado pelo incrível Rodrigo Teaser, que iniciou
sua carreira na música e
na dança, aos 9 anos de
idade. Ele é um dos responsáveis por manter Michael
Jackson vivo nos corações
dos fãs. Tamanho amor e

A banda CPM 22, atração que se apresenta no domingo,
trazendo os grandes sucessos, como Tarde de Outubro
dedicação o tornou um dos
mais respeitados profissionais do ramo e o levou
a trabalhar com ninguém
menos que Lavelle Smith
Jr., bailarino e coreógrafo
por anos do próprio rei

do pop. O show acontece
neste sábado (28), às 19h,
também no Parque Ecológico, no palco em frente à
Prefeitura.
Hoje, sexta-feira (27),
às 20h, ainda no palco do

Rodrigo Teaser, atração que fará no sábado
o Tributo ao Rei do Pop Michael Jackson

Parque Ecológico, se apresentam a Banda CMVL e
Trio Dechris em Tributo a
Bee Gees. Serão 12 clássicos, entre os quais não
poderão faltar o dançante
Stayin Alive e o romântico

How Deep is Your Love,
entre tantas outras canções
que marcaram época.
*Rayane Lins integra
o Programa de Estágio do
Grupo Mais Expressão.

Para secretária, evento mantém tradição e já é uma programação consolidada
“A 30° edição do Maio
Musical vai chegando ao final
e gostaria de agradecer ao
público e a todos os músicos
que nos ajudaram nesta maratona”, destaca a secretária
municipal de Cultura Tânia
Castanho. “O evento mantém sua tradição de oferecer
espaço aos músicos locais e
de oferecer ao público a oportunidade de conferir, gratuitamente, espetáculos de artistas
e orquestras renomadas”.
Os shows nesta semana
começaram na terça-feira
(24), no teatro Ciaei, quando
aconteceu a apresentação de

repertório de música brasileira
com a Camerata Filarmônica
Jovem de Indaiatuba, que
trouxe obras originais escritas para orquestra de cordas
ou especialmente arranjadas,
peças que celebram ritmos
brasileiros diversos e as várias
vertentes musicais de nossa
cultura musical de concerto.
O espetáculo Camerata
Filarmônica na Broadway
aconteceu na quarta-feira
(25), também no Ciaei, e
contou com as mais belas e
famosas canções de musicais
da Broadway, trazendo também como solistas os cantores

Leo Neiva, Giulia Nadruz e
Henrique Moretzsohn, grandes nomes deste segmento
com atuação nacional e internacional. Os arranjos foram
especialmente escritos ou
adaptados para o evento. A
maestrina Natália Larangeira
foi a responsável pela direção
artística e regência.
Já na quinta-feira (26),
às 19h30, no Ciaei, foi a vez
do show com Sara Bonfim e
Rodrigo Ribeiro. Sara, que é
cantora há 35 anos, formada
em grupos vocais como Black
Voices, Mulheres Brasileiras
e Mulheres em Acordes, está

desde 2001 na Banda Medley.
Rodrigo é músico profissional
e professor de guitarra, violão
e ukulele. Neste show, os artistas viajaram por compositores consagrados do jazz, rock,
soul, pop disco e bossa nova
em uma interpretação única.
Logo em seguida, às
20h30, a cantora Ana Paula
Moreti, que reunirá interpretações do repertório de Ivan
Lins, acompanhada por uma
banda de nível internacional,
com destaque para o convidado especial Marcelo Martins,
um dos saxofonistas mais
conceituados do Brasil. (RL).

Adelaide Decorações
A22

SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022

Colégio Meta

Alunos do 3º Ano A com a professora Talita realizando o
projeto pés quentinhos. (Unidade I).

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) 997632829. Você vai adorar!
Profundo conhecedor da causa animal, o deputado
estadual e delegado Bruno Lima (PP) prestou informações
e esclareceu dúvidas de dezenas de estudantes do Grupo
UniEduk. Ele foi convidado a proferir uma palestra na
terça-feira (24). O político falou sobre os avanços da
legislação e sobre a importância do combate aos maustratos e tráfico nessa área.

Clínica Bicho Amigo

Alunas Harumi e Bianca do 6º Ano A na atividade sobre o
bullying. (Unidade I).

A linda Lisa Gobbo da tutora Alexandra Gobbo, após
Banho e Tosa na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

MR. Roof

Aluno Cauã do 5º Ano A no trampolim do tio Bocão que
estava no Colégio. (Unidade I).

O casal Dr. Lucas e Fernanda Del Campo está radiante
com a chegada da primeira filha, Catarina. Ela nasceu na
madrugada da última terça-feira (24) no Haoc medindo
52 centímetros e pesando 3,955 kg. Lucas é o chefe de
Gabinete do presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo
Lepinsk (MDB), e Fernanda bióloga que trabalhou por 10
anos na cidade. Parabéns ao casal.

Na foto Casa sem laje Cond. Sta Clara. A Mr. Roof
trabalha com Estruturas para Telhados em Aço
Galvanizado, como: Estrutura Ripado com laje e telha
tipo cerâmica, Estrutura embutida com laje-com telha
sanduíche, Estrutura embutida com telha fibrocimento e
Estrutura para cobertura sem laje. Faça um orçamento
(19) 98355 -8383-comercial@mroof.com.br-Rua Edésio
Capovila, 159-Jr.Esplanada.

O nosso querido cliente Mauro do M & N Studio,
recebendo do Jornal Mais Expressão um Bolo da Madre,
pela passagem do seu aniversário. Desejamos parabéns
e felicidades sempre!

SEXTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2022

Amanda, Michel e a pequena Alice da Padaria Pão Nosso,
nossos parceiros à muitos anos, obrigada!

A23

No dia 24 de maio, inaugurou a GIRASSOL Senior Residence - Asilo e Casa de Repouso - Um jeito diferente de cuidar
de quem você ama. Com coquetel e a presença da imprensa e amigos, os proprietários Sofia , José Carlos, Maria
Cristina e Eduarda Gomes de Oliveira, agradeceram à todos. Nós do Mais Expressão desejamos muito sucesso!

Lara Maris da loja Anjos Colchões de Indaiatuba, com Jennifer Henney, Lis Henney na inauguração da Girassol
Senior Residence!

Quem apagou as velinhas no dia 19 de maio foi a Vilma da
Loja Vilma Modas, desejamos muitas felicidades sempre!

Quinta-feira dia 26 de maio, foi aniversário da nossa
amiga e parceira Lucimara Andriani do Yázigi. Desejamos
de todo coração, muitas felicidades, saúde e sucesso,
e que Deus abençoe sempre sua vida Lu!

Quarta-feira foi dia de agradecer a renovação da parceria com a Personalle Atêlier Marcenaria e levamos uma linda
Orquídea da Recanto das Flores e um delicioso Bolo da Madre. Nós do Mais Expressão agradecemos essa família
muito especial, pela confiança em nosso trabalho. Na foto Kevin, Ana Paula, Sirlei e Japão!
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CA10173 - PIEMONTE - AT. 317m² AC. 205 m² - 3 dormitórios (1 suíte com closet planejado), armário planejado em
mais um dormitório, WC social, home office com armário
planejado, cozinha planejada com cooktop e forno embutido, ampla sala de estar e jantar, lavabo, lavanderia com
planejados, área gourmet planejada com churrasqueira
de alvenaria e chuveirão, amplo quintal e garagem para 4
autos sendo 2 cobertas. R$ 1.500.000,00. CORRETORA
SONIA – CRECI 244869 – (19) 98989-9575.

CA10164- Casa Térrea CONDOMINIO VILA YTU - AT 150 m²
AC 104 m² -Jardim dos Impérios -3 Dormitórios (1 Suíte) Cozinha com Armários Planejados, Sala de Estar e Jantar Integradas, 2 Vagas de Garagem LAZER: Brinquedoteca, Campo de
Futebol, Quadra Poliesportiva, Piscina , Playground, Salão de
festas, Salão de Jogos VENDA R$ 695.000,00. CORRETORA
FABIANA AMÉLIA – CRECI: 192689 – TEL: (19) 99427-3783.

CA10167 - CASA A VENDA CONDOMINIO MONTREAL
RESIDENCE - INDAIATUBA/SP, AT.150 m² AC.105m² - 03
Dormitórios, sendo 02 suítes, todos planejados, Sala de
Estar, Sala de Jantar, escritório, Cozinha Planejada com
Cooktop, Coifa e Forno Elétrico, Garagem coberta para 02
carros. Condomínio com Área de Lazer completa, Piscina
Adulto e Infantil, Playground, Quadra Poliesportiva, Salão
de Festa. R$ 780.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI:212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA10151 - AT 360 m² AC 235 m² - SOBRADO EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO - JARDIM ESPLANADA - 04 suítes com
móveis planejados, sala de jantar, sala de estar, cozinha
com móveis planejados, wc social, despensa, amplo quintal
com piscina medindo 3 x 12 de comprimento e aquecimento,
área gourmet com churrasqueira, boiler, poço caipira, sistema de energia fotovoltaica (possibilitando taxa mínima de
energia), excelente acabamento, garagem para 04 autos.
R$ 1.120.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124
– TEL: (19) 99712-0636.

CA10140 - AT 150 m² AC 100 m² - CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO - RESIDENCIAL PARK REAL- 03 dormitórios sendo 01
suíte, sala de estar e jantar, cozinha , WC social, área gourmet
com churrasqueira, área de serviço, 2 vagas de garagem, sendo
1 coberta, esquadrias automatizadas nos dormitório. Condomínio oferece área de lazer com quadra de tênis, playground,
espaço gourmet e salões de festas. Prazo de Entrega - Casa
com Morador até Junho/22. Venda: R$ 690.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10127 - AT 341m², AC 210m² - LINDO SOBRADO NA
VILA ALPES SUIÇOS - 02 Suítes (1 C/ Closet), Lavabo,
Sala de Estar c/ Pé Direito Alto, Sala de Jantar, Cozinha
Planejada, Despensa, Lavanderia, Piscina, Quintal, Jardim
e Vaga p/02 Carros Cobertos. R$ 1.100.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19) 99712-0636.

VENDAS
TE06603 - PARK REAL-AT.233m²- Excelente terreno
em condomínio fechado. Portaria 24 hs. R$ 338.000,00.
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 998156906
CA10172 - AT. 250m²- AC. 200m² - IMÓVEL RESIDENCIAL NO JD ELDORADO - 04 Dormitórios (1 suíte), 03
Banheiros, Sala de Jantar, Sala de Estar, Sala TV, Lavabo, Cozinha Espaçoso - AREA EXTERNA - Lavanderia, Garagem para 03 Carros, Quintal, Área Gourmet com
Churrasqueira, Quintal Espaçoso, Piscina, Casa Independente - VENDA R$ 750.000,00. CORRETORA FABIANA
AMÉLIA – CRECI: 192689 – TEL: (19) 99427-3783.
CA10097 - AT 150 m² AU 105 m² - CASA TÉRREA EM
CONDOMÍNIO - VILLA PARATY - INDAIATUBA/SP - 3
dormitórios sendo 1 suíte, 2 salas, 3 banheiros, cozinha,
área de serviço, área gourmet com churrasqueira, 1 vagas
de garagem coberta e 1 descoberta. Móveis planejados
na sala de estar. Condomínio com área de lazer completa,

piscina, quadra, academia, playground. Ótima localização.
R$ 650.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016
– TEL: (11) 98512-9291.

plo quintal, garagem com 04 vagas. EXCELENTE BAIRRO - R$ 560.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI:
144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA10170 - Casa térrea em Condomínio Residencial Brescia
- AT.200m² AC.136m² - com 03 dormitórios sendo 01 suíte
com closet, sala de estar e jantar, cozinha e espaço gourmet integrados, moveis planejados na cozinha e gourmet,
banheiros e closet, aquecimento solar funcionado, preparada para ar condicionado, garagem coberta para 01 auto
e 01 descoberta, esquadrias em alumínio preto , vidros da
fachada e portas com películas, condomínio fechado com
academia, salão de festas piscina , quadra, pista de caminhada arborizada, quadras de beat tênis. R$ 1.000.000,00.
CORRETOR JOAO VICENTE – CRECI: 99221 – TEL: (19)
97409-2113.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO COM
ACABAMENTO SOFISTICADO EM EXCELENTE CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - PANORAMA RESIDENCE - 04 suítes (01 master com closet), 05 WC social, sala ampla com living e pé direito alto,
sala de jantar, cozinha americana com fechamento de
ambiente (com ilha e planejada), espaço gourmet com
churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, paisagismo tropical. Aquecimento solar, acabamento alto padrão
com iluminação em LED, ambientes com planejados e
climatizados, persianas elétricas. Condomínio com área
de lazer, salão de festas, playground, churrasqueira, academia, portaria 24 horas. R$ 1.600.000,00. CORRETOR
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 981801624

CA09980 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA - JARDIM EUROPA II - AT 250m² - AC 75 m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte,
sala, cozinha americana, 01 WC Social, área de serviço, am-
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VENDAS
CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado,
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro.
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e
garagem.
CA210 – JD. BELA VISTA – R$400 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia,
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área
coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e
garagem para 3 carros. Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz,
banheiro, sala, cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem
para 2 carros e portão eletrônico.
CA214 – JD. MONTE CARLO – R$351 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de
luz e garagem coberta para 1 carro.
CA216 – CIDADE NOVA – R$958 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, 3 banheiros sendo 1
externo, sala, cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem coberta para 2 carros e edícula.
Possui piscina cercada com balaústre e portão eletrônico.
CA218 – JD. COLONIAL – R$360 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha americana com
sala integrada, lavanderia coberta, área de luz e garagem para 1 carro.
CA219 – JD. VENEZA – R$330 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala,
cozinha, lavanderia e garagem.
CA108 – CIDADE NOVA – R$550 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, garagem e quintal.
CASAS COM 3/4 DORMITORIOS
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 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,
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com
casa em condomínio ou apartamento.
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro
e varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala
de jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada
com banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão
elétrico e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de
jantar, lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área
gourmet com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem,
churrasqueira e portão eletrônico.
CA320 – JD. ESPLANADA – R$978 MIL – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de
estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha, escritório, banheiro social, lavabo, varanda na frente
e nos fundos. Possui garagem coberta para 2 carros, piscina, edícula com churrasqueira e
fogão a lenha. Aceita permuta com terreno ou apartamento até R$500 MIL
CA321 – JD. MORYAMA – R$490 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia,
2 banheiros, garagem para 2 carros e portão eletrônico.
CA325 – JD. MONTE CARLO – R$553 ML - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro,
garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA414 – JD. REGINA – R$820 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte com closet e
banheira de hidromassagem, sacada, banheiro social, sala de estar, sala de jantar, lavabo,
varanda, cozinha planejada, dispensa com armários, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas,
área gourmet com churrasqueira, pia e balcão em granito. Possui edícula com banheiro, quintal
e portão eletrônico. Aceita permuta com apartamento ou casa de menor valor.
CA327 – VILA SFEIR – R$611 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar 2 ambientes, 2
banheiros, cozinha, copa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, quintal, canil e garagem
para 2 carros. Possui sobrado nos fundos com 3 dormitórios e 2 banheiros. Aceita permuta
com apartamento ou casa de menor valor.
CA330 – VILA MARIA HELENA – R$750 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha,
copa, banheiro, garagem coberta para 2 carros, quintal e portão eletrônico.
CA305 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$636 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de
estar, sala de jantar, sala de TV, cozinha com armários, garagem coberta para 2 carros e
edícula com banheiro.

CA306 – JARDIM REGINA – R$850 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social sala de
TV e sala de jantar, cozinha, garagem coberta para 2 carros e edícula com banheiro. Possui
churrasqueira, ar condicionado, jardim de inverno e portão eletrônico.
CA309 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro,
garagem para 2 carros e quintal.
CA311 – JD. VENEZA – R$470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha,
churrasqueira, garagem e portão eletrônico.
CA328 – JD. VENEZA – R$478 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala, cozinha,
churrasqueira, garagem e portão eletrônico.
CA340 – JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, sala, cozinha,
lavanderia, garagem coberta para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA342– JD. VENEZA – R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar dois ambientes,
cozinha, lavanderia, garagem, churrasqueira e portão eletrônico.
CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala
de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada,
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta
para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet,
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes,
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem,
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.
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.
CA415 – CONDOMINIO VILA DOS PIHEIROS – R$4.220.000,00 - 4 Suítes com closet e varanda,
living superior com copa de apoio, sala de estar com pé direito duplo e deck privativo, sala de
jantar, cozinha americana com ilha e armários embutidos, espaço gourmet com ilha de 4 metros,
dispensa, lavanderia, escritório, depósito, wc e piscina, paisagismo, 6 vagas de garagem sendo
3 cobertas e entrada de serviço.
CA343 – CONDOMINIO TOSCANA – R$893 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros,
sala, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 4 carros sendo 2 vagas cobertas. Possui piscina
churrasqueira e quintal.
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.
TE24 – MIRIM – R$5.980.000,00 - 46.000 m².
CHACARAS E SITIOS
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos,
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, piscina
e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha,
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m²
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m².
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.
JD. BELA VISTA – R$1.800,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem para
4 carros e quintal
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

| IMÓVEIS | B3

1 ref site 31122- Casa Jardim América- 2 dorm , sala, coz,
banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.550,00 + IPTU

2 ref site 32311 - Casa Jardim Residencial Alto de Itaici - 3
dorm ,1 suíte, sala , coz , 4 banheiros e garagem R$ 6.000,00
+Cond + IPTU

3 ref site 7009 - Casa Jardim Renata - 3 dorm, sala, cozinha,
2 banheiros, 1 suíte, área de serviço e garagem - R$ 2.500
+ IPTU

4 ref site 8618 - Apartamento/kitnet Jardim Morada do Sol - 1
dorm, sala, banheiro, coz, área de serviço R$ 949.99 + IPTU

5 ref site 9833 - Apartamento Bairro Pau Preto - 2 dorm, coz,
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.200,00 + Cond +
IPTU

6 ref site 8360 - Apartamento Cidade Nova - 2 dorm, 1
suíte, sala, coz, 2 banheiros, área de serviço e garagem R$1.800,00 + Cond + IPTU

7 Ref site 32314- Casa Vila Sfeir - 3 dorm, 2 banheiros, 1
suítes, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 620.000,00

8 ref site 32313 - Casa Jardim Residencial Alto de Itaici - 3
dorm , 3 banheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 1.250.000,00

9 ref site 32310 - Terreno Terras de Itaici - Lote de 1.000 m²
residencial - R$720.000,00

10 ref site 32272 - Terreno Jardim Veneza - Lote de 190,90
m² - R$ 260.000,00

11 ref site 32301 - Apartamento Parque São Lourenço - 2
dorm, coz, sala, 1 banheiro, área de serviço e garagem - R$
410.000,00

12 ref site 32303 - Apartamento Cidade Nova II- 2 dorm, coz,
sala, 1 banheiro, área serviço e garagem - R$ 304.000,00

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

201m² Valor R$ 330
mil (negócio com uma
grande oportunidade)
Contato 19 997144113 19 -3875-4550
Vende-se, 02 casas
na Cidade de Bueno Brandão MG.
Casas construidas
no mesmo lote AT
197m2, de frente pra
Rua principal,centro
da cidade. Casa 1
:com AC 100m2 com
3 quartos,Casa 2:
com 97m2 AC,com
2 quartos. Valor: R$
550.000,00. Tratar
com Carlos/Sandra.
Fone:(019)971198369.(019)994875089.
Vendo casa: Condomínio Parque dos
Guarantãs. AT 135
m2. AC 127 m2. 3 Q
sendo 1 suíte, todos
com armários embutidos. Ar-condicionados. Cozinha planejada, área goumert coberta, garagem idem.
Prox. Col. Objetivo.
Valor R$ 640.000,00.
Maiores informações
(19) 99604-2052 c/
Gilson T.
JD. Nair Maria: em
salto sp. 01 dormitório-sala, cozinha 02
wc garagem e quintal
em lote de 180m² apenas: R$175.000,00
contato: 19.9.97627997 corra!
JD. California ao,
lado do supermercado cato: bancos,
boulevard etc.na Av
Paula Leite lote de
150m², sendo 02 dormitórios (01-suite)
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 valor)
f= 19.9.9762-7997!
corra!!!!
Cecap 1: próximo ao
boulevar em lote de
180m² sendo 04 cômodos na frente com
garagem e 02 cômodos nos fundos. Apenas R$350.000,00.
Contato 19.9.97627997 corra!
Morada do sol rua
81: 04 cômodos + salão comercial - apenas: R$170.000,00 +

60 x R$1.700,00 fixascontato 19.9.97627997 corra!
Pq Nações-: edícula
com 03 cômodos e wc
nos fundos + salão comercial na frente em
lote de 250² imperdível! R$370.000,00 f=
19.9.9762-7997 corra!

Alugo casa no Costa e Silva: 03 dormi.
Sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 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 jantar, escritório,
cozinha, despensa,
lavanderia, área para
churrasqueira coberta e WC, 2 canis, 4
vagas. Valor locação
R$ 3.500,00 + IPTU
19 98346-2299

Apartamento reserva
Vista Verde:12.º segundo andar, 3 dorm.
(1 suíte), 2 vagas de
garagem cobertas,
aceito permuta. (13)
99712-3768
Vende ou troco Apartamento em São
Paulo no 11º andar,
sendo 1 suíte, sala,
cozinha com moveis
planejado, lavanderia,
porcelanato, condomínio com piscina,
quadra de futebol,
playground. Localizadono bairro santa
cantarina e vila mascote, com ótima localização comercial
próximo ao metro.
Valor R$ 300.000,00
aceito proposta, para
mais informações tratar com Sergio (11)
94914-5586
Vende-se apartamento no Jardim
Pedroso: em Indaiatuba. Apartamento de
dois dormitórios, sala,
cozinha, WC social,

lavanderia, uma vaga
de garagem coberta e
está no valor de 270
mil.19-99762-7708
Lindo ap no edificio
Varandas do Bosque: proximo à avenida Conceição, 1 dorm.
com ar codicionado,armários na cozinha e banheiro, elevador, vaga de garagem.
R$ 260.000,00. Direto
com proprietário, fone
(19) 99715-7511
Fino apartamento no
Parque Ecologico:
proximo ao chafariz,
em edificio de alto
niver, com 112m², 3
dorm. Sendo 2 suites,
lavabo, grande varanda envidraçada, sacada, armários planejados, ar condicionado,
2 garagens cobertas.
R$ 860.000,00 direto com proprietário.
FONE:19 - 997157511
Vendo apartamento
no Rio de Janeiro:
bairro de Laranjeiras, tranquilo e indevassável. Aceito
troca por imóvel em
Indaiatuba. Valor de
R$650.000,00. Contato (019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo
2 suites e garagem.
Apenas 5 min a pé do
Pq Ecológico e Shopping Parque Mall.
Dir. c/ prop. F. 992684672
JD. Colibris: condomínio vitória régia-02
dormitórios com vaga
de garagem todo reformado - por apenas: R$190.000,00
f -19.9.9762-7997
corra!
JD. Paulista: condomínio cocais - 02
dormitórios com vaga
de garagem por apenas: R$165.000,00 f 19.9.9762-7997 corra!
Apartamento com
3 dorms: na Cidade
Nova - R$ 800 MIL
- (19) 98254-7703
CRECI 74.092

Alugo 2 Apartamentos no Solar dos
Girassóis: com 2
dom. sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
sacada, área de lazer,
1 vaga de garagem,
portaria 24hrs playground, incluso cond.
+ IPTU +água.Contato
19 99714- 4113 19
-3875-4550

SALA LOCAÇÃO
DEFINITIVA Edifício
Ambassador: Aluguel
R$ 800,00 / Condomínio + IPTU + CPFL
R$540,00 CELINAIDE GARCIA - CRECI
214763-F
Salão centro: venda
já está alugado a/t
360 _a/c440 mezanino informações zap
19 989764356 obs
temos vários.

Vende-se sítio na
cidade de Tapiraí-sp:
com 18 mil metros
quadrados, a margem
da rodovia, com casa,
luz e água da Sabesp.
Troca se por propriedade em Indaiatuba.
Tratar com Jéssica15
998323935
Pilar do Sul-:1.000m²
encostado na pista
– com poço – apenas: R$65.000,00
aceita R$35.000,00
+ 15 x r$2.200,00
ou 20x R$1,650,00 f
-19.9.9762-7997 corra!
São Miguel arcanjo
SP – 4.500m² casa de
02 dormitórios diversas árvores frutíferas,
bosque, poço c/bomba – luz, a 12km do
centro. R$270.000,00
aceita lote em Indaiatuba 19.9.9762-7997

Condomínio Horizontown: Vendo terreno com 450m², aceita permuta contato
(13) 99712-3768
Vende-se terreno
de 300 m2: localizado no Condomínio
London Park. Excelente topografia, Sol
da manhã, Energia
Subterrânea, Salão
de festas, Quadra de
tênis, poliesportiva,
Academia, Espaço
pet. Valor R$355 mil.
Contato (19) 9 97444077

Vendo terreno Jardim Casa Blanca:
152 metros 40 mim
de entrada e transfiro
a dívida liberação para
construção início de
2022 já possui escritura 40 mil de entrada
já liberado para construção 11947500789
Fernando
Vendo terreno condomínio residencial
London Park: Com
300m² ótima topografia. Doc ok c/ escritura,proprietário tel:
1998288-1728 ou 19
3875-2860

Vende-se 4 rodas
originais: do Fox
novas na caixa com
calotas originais.Tratar com Milton no telefone 15 99646-7494
Vendo 4 câmeras:
sendo 3 externas e
uma interna, DVR e
tudo da marca Intelbras, com apenas 10
meses de uso e está
no valor de 1.500,00
19-99762-7708
Vendo, calças jeans
importadas, a 50,00,
e camisetas masculina, agasalhos, todos
importados, contato: 9 88290717,ou
38754737
Vendo: Note Book,
branco, Celeron 1.5
GHZ, HD 500 GB,
memória 4GB, valor 500,00, contato: 9 88290717, ou
38754737.
Vendo 2 Pneus: Medida 195 - 55 -15 meia
vida original Bridstone

valor R$ 400,00 reais
contato: 3816-8112
Carlos Eduardo corretor: 62989 cresci
texto acho seu imóvel comercial para
locação ou compra e
mais venda terrenos
casas apartamentos
é financiamento pela
caixa 019 989764356
zap
Vendo uma impressora: R$ 150,00 19
99193-2917
Vende Gibis: Tex,
conan, batman, star
wars, homem aranha, mais informaçoes pelo whats 19
99191-2917
Jogo de sofá seminovo: com 2,5
retrátil cor bege seminovo e cadeira de
balanço cor café valor R$ 900,00 reais
os dois, contato: 19
996978484
Vendo: Jogo de jantar de madeira antiga
com espelho grande
no armario, e mesa
com 6 cadeiras almofadada e tampa
de vidro, otimo preço
preciso desocupar o
espaço Contato: 19
996978484

Oportunidade para
Moça e Rapaz: acima
de 18 anos trabalho
em casa manual ou
home office, salario
R$ 1.800,00 Contato
(11) 98249-6899
Ofereço-me: - empréstimo no cheque
ou carnê, aumento
seu score, antecipo

fgts, limpo seu nome,
financio carro, moto e
utilitário com ou sem
entrada (11) 982496899
Ofereço-me: Manicure+ pedicure 40,00 botox 50,00 ( domicílio)
fones: 19 993695615
/ 39350499 rec.
Ofereço-me: Para
fazer imposto de renda pessoa fisica valor R$80,00 contato:
1999124-2964
Ofereço-me: Para
trabalhar como motorista particular com
o seu carro, saiu a
noite bebeu, ou até
mesmo passear no
shopping, posso ser
seu motorista, entre em contato para
mais informações:
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como
auxiliar de enfermagem, cuidadora e
idosos, e baba contato (19) 98976-3352
Fatima
Contrata-se: Costureira com experiência
para trabalhar em ateliê contato Whats (19)
99818-7816
Ofereço-me como copeira ou acompanhante de idosos (sábado,
domingos e feriados)
Teresa F.: (19) 997382266
Ofereço-me para trabalho como: Pedreiro, encanador, jardinagem, eletricista, formado pelo Senai – Odair
-(19) 99776-6841
Quer ser uma revendedora Lowell?
Me pergunte como!
Tel 11-99197-2576 Edimara
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Empregos

police

cimentos em Metrologia. Ensino médio.
Desejável possuir
Curso de Leitura e
Interpretação
de
Desenho.

OPERADOR
DE
PRODUÇÃO - Experiência na função.
Residir em Indaiatuba.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Curso técnico
em segurança do
trabalho.
Experiência na função.
Conhecimento no
novo programa do
E-social.

AJUDANTE GERAL –
Experiência na função. Disponibilidade
de horário. Residir
em Indaiatuba.

processo produtivo,
gerenciamento e controle de produção.
Desejável ensino superior.

ANALISTA FISCAL/
FAT U R A M E N T O
– Experiência na
função (emissão e
entrada de nota fiscal). Conhecimento
no sistema TOTVS e
rotinas industriais.

AUXILIAR DE LIMPEZA - Experiência na OPERADOR DE MÁfunção. Disponibilida- QUINA – Ensino méde de horário.
dio completo. Expe- TORNEIRO MECÂriência em Operar NICO – Ensino méAUXILIAR DE MA- máquinas convencio- dio completo. ExpeNUTENÇÃO – Ensino nais (Fresa, furadeira, riência mínima de
fundamental
com- retífica). Residir em 02 anos na função.
Residir em Indaiapleto. Experiência na Indaiatuba.
tuba.
função. Ter CNH B
(viagens para outras OPERADOR DE MÁcidades).
QUINAS CNC– Ex- VENDEDOR – Ensino
periência em operar médio completo. ExESTOQUISTA – Co- Torno CNC e Centro periência mínima de
nhecimento em esto- de usinagem. Conhe- 01 ano na função.
que. Ter CNH B. ResiRua XV de Novembro, 1084
dir em Indaiatuba.
Centro - Indaiatuba.
MEIO OFICIAL DE
Acesse nosso site e cadastre o seu
MANUTENÇÃO - Cocurrículo: www.joblinerh.com.br
nhecimento em maFone: (19) 3835-5215 / 3834-8862
nutenção
predial,

ANALISTA DE QUALIDADE PLENO –
Técnico em química.
CRQ ativo. Experiência mínima de 01
ano em cargos de
qualidade/laboratório. Disponibilidade
para terceiro turno.
ANALISTA PCP – Experiência na função.
Conhecimento em

jardim básico, manutenção elétrica e manutenção hidráulica.
Ter CNH B (viagens
para outras cidades).
Curso elétrica básica.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1-JUDITE SILVEIRA
DE ALMEIDA
com
89 anos , Era Viúvo(a)
de SAUL JOSÉ GONÇALVES sendo filho(a)
de JOAQUIM BERNARDINO DE SOUZA
e ROSENA SILVEIRA
DE ALMEIDA .deixa 6
filho(s): Falecida em:
20/04/2022,e sepultado(a) no cemitério DE
SÃO JOÃO DO PEQUI,
NOVO HORIZONTE-MG aos 21/04/2022.

VANILDO., Falecido em:
03/05/2022, e sepultado(a) no cemitério VILA
NOVA CACHOEIRINHA,
SÃO PAULO-SP aos
04/05/2022.

3-RAQUEL PITA DE
SOUZA com 91 anos
, Era Viúvo(a) de LUIZ
ANTONIO DE SOUZA, sendo filho(a) de
BENJAMI PITA DOS
SANTOS
e.REGINA
COSME DA SILVA
deixa 16 filho(s):., Falecido em: 26/04/2022,
e sepultado(a) no cemitério do povoado DO
ZUCA, zona rural, RUY
BARBOSA-BA
aos
27/04/2022.

7-WALTER FERREIRA
DE SOUZA com 73 anos
, Era Viúvo(a) de IVANI
DOS SANTOS SOUZA
sendo filho(a) de JOSE
FERREIRA DE SOUZA
e JURACI FERREIRA
BORGES.deixa filho(s):
FABIO, ISABEL (MAIORES), Falecido em:
19/05/2022,
Velado(a)
no VELÓRIO MUNICIPAL DE BASTOS - SP,
e sepultado(a) no CEMITÉRIO MUNICIPAL
DE BASTOS - SP aos
20/05/2022.

5-JOÃO HENRIQUE DE
JESUS com 20 anos ,
Era Solteiro(a) sendo
filho(a) de JOÃO APARECIDO DE JESUS e
VANILDE DO ESPIRITO
SANTO DE JESUS.deixa filho(s): NÃO DEIXA
FILHOS., Falecido em:
2-ASTROGILDA MON- 18/05/2022, Velado(a) no
TEIRO DE OLIVEIRA PARQUE DOS INDAIAS,
com 80 anos , Era Viú- e sepultado(a) no PARvo(a) de SILVIO FLO- QUE DOS INDAIAS aos
RIANO DE OLIVEIRA 19/05/2022.
sendo filho(a) de CIPRIANO MONTEIRO 6-WALTER MINUCELLI
DA COSTA e MARIA com 73 anos , Casado
FERREIRA DOS SAN- (a) com CLEUZA MUSTOS. deixa filho(s): SI MINUCELLI sendo
MARIA, MARIA JOSÉ, filho(a) de ANTONIO MIMARIA DE LOUR- NUCELLI e ROSA RODES,
SEBASTIÃO, SENDI DE MORAES.
SILVIO,
CÉLIO,RO- deixa filho(s): SANDRA,
SANA, SILVANA e WALTER, VALERIA (
LINDOMAR Falecido MAIORES )., Falecido
em: 20/04/2022, e se- em: 19/05/2022, Velapultado(a) no cemitério do(a) no JARDIM MEmunicipal JARDIM DO MORIAL, e sepultado(a)
ÉDEN, SALTO- SP aos no JARDIM MEMORIAL
aos 19/05/2022.
21/04/2022.

4-LUCIANA CAEHAU
DE ALMEIDA com 92
anos , Era Viúvo(a)
de AGENOR JOSÉ
DE ALMEIDA, sendo filho(a) de BENTO
DA SILVA CAEHAU
e MARIA DA SILVA
CAEHAU deixa filho(s):
ANTONIO,
NIVALDO, RAILDO, MARIA
NEUZA, ELISMUNDO,
NELSON,
ELENITA,
DAVINIEL, DANIEL e

8-SEBASTIÃO QUIRINO BELTRAME com 81
anos , Casado (a) com FILOMENA ALIBERTI BELTRAME sendo filho(a) de
EUCLIDES
QUIRINO
BELTRAME e MARCILIA DE JESUS BELTRAME.deixa
filho(s):
REINALDO , REGINA ,
RODOLFO , RICARDO
, REGIANE (MAIORES),

13-JOSEMIRO PAULINO DE SIQUEIRA com
93 anos , Casado (a) com
MARIA DAS DORES DE
SIQUEIRA sendo filho(a)
de ANTONIO PAULINO
9-JULIO CESAR RA- DE SIQUEIRA e AMELIA
MOS DE OLIVEIRA com FERREIRA DO NASCIfilho(s):
32 anos , Casado (a) MENTO.deixa
(MAIOR)
com LUCIANA ANTONIA LEANDRO
DOS SANTOS RAMOS VALDEMIR E INACIO
sendo filho(a) de WAL- (FAL), Falecido em:
DOMIRO RAMOS DE 20/05/2022,
Velado(a)
OLIVEIRA e ELENICE no JARDIM MEMORIAL,
MOYA DE OLIVEIRA. e sepultado(a) no PARdeixa filho(s): KAUAN , QUE DOS INDAIAS aos
LOHAINY (MENORES), 21/05/2022.
Falecido em: 19/05/2022,
BISPO
Velado(a) no JARDIM 14-EDILSON
MEMORIAL, e sepulta- DOS REIS com 49 anos
do(a) no JARDIM ME- , Era Divorciado(a) senMORIAL aos 20/05/2022. do filho(a) de ANTENOR
BISPO DOS REIS e
10-MANOEL PEREIRA MARIA DE LOURDES
DOS SANTOS com 87 NASCIMENTO
DOS
anos , Casado (a) com REIS.deixa filho(s): DÂLEONOR
PEREIRA NAE 26,JULIA 20,LUDOS SANTOS sendo CAS 13., Falecido em:
Velado(a)
filho(a) de GERMINIO 20/05/2022,
PEREIRA DOS SANTOS no JARDIM MEMORIAL,
e ZORILDA OLINDA e sepultado(a) no PARDE SANT`ANNA.deixa QUE DOS INDAIAS aos
filho(s):
ALEXANDRE 21/05/2022.
(MAIOR )., Falecido em:
20/05/2022,
Velado(a) 15-JOSE BRAZ DA SILno JARDIM MEMORIAL, VA com 55 anos , Era
e sepultado(a) no JAR- Solteiro(a) sendo filho(a)
DIM MEMORIAL aos de PEDRO BARZ DA
20/05/2022.
SILVA e MARIA JULIA
MOREIRA.Não
deixa
11-LEONALDO ALVES filhos., Falecido em:
DOS SANTOS com 67 20/05/2022,
Velado(a)
anos , Casado (a) com no PARQUE DAS ACAMARIA DE LUCIA ELIAS CIAS, e sepultado(a) no
SOUZA DOS SANTOS CEM. PARQUE DAS
sendo filho(a) de ARNAL- ACACIAS-ITATIBA aos
DO ALVES DOS SAN- 21/05/2022.
TOS e CANDIDA GONÇALVES DOS SANTOS. 16-HELENILDO BOAdeixa filho(s): ROMILDO VENTURA com 50 anos
(MAIOR), Falecido em: , Era Solteiro(a) sendo
20/05/2022, Velado(a) no filho(a) de HELENO BOJD BRASIL, e sepulta- AVENTURA e MARIA
do(a) no HELVETIA aos LUIZA DA CONCEIÇAO.
20/05/2022.
deixa filho(s): NÃO DEIXA FILHOS., Falecido
12-LUIZ CARLOS GO- em: 20/05/2022, VelaMES com 53 anos , Era do(a) no PARQUE DOS
Divorciado(a) sendo fi- INDAIAS, e sepultado(a)
lho(a) de HILARIO GO- no PARQUE DOS INMES e ANA ROSA GO- DAIAS aos 21/05/2022.
MES.deixa filho(s): NÃO
DEIXA FILHOS., Faleci- 17-GERSON SCHAFER
do em: 20/05/2022, Vela- com 67 anos , Casado
do(a) no PARQUE DOS (a) com ZELIA BEATRIZ
INDAIAS, e sepultado(a) AMBIEL SCHAFER senno PARQUE DOS IN- do filho(a) de WERNER
DAIAS aos 21/05/2022.
SCHAFER e NAYDE
Falecido em: 19/05/2022,
Velado(a) no JARDIM
MEMORIAL, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 20/05/2022.

JURS
SCHAFER.deixa filho(s): MARCELO,
MARIANE ( MAIORES ),
Falecido em: 21/05/2022,
Velado(a) no CEM FRIBURGO, e sepultado(a)
no CEM. FRIBURGOCAMPINAS SP aos
21/05/2022.

Falecido em: 22/05/2022,
Velado(a) no JARDIM
MEMORIAL, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 22/05/2022.

22/05/2022.

24-ELZA MARIA BURKE
GONÇALVES com 85
anos , Era Viúvo(a) de
ALVINO GONÇALVES
21-LUIZ
HERMINIO sendo filho(a) de ALBITASCA com 76 anos , NO EDUARDO BURKE
Casado (a) com CATA- e MARIA MILESI.deixa
RINA DALVA DE SOUZA filho(s): NÃO DEIXA FI18-CICERO DOS SAN- TASCA sendo filho(a) de LHOS., Falecido em:
TOS com 85 anos , Era VIRGILIO TASCA e ELI- 22/05/2022, Velado(a) no
Solteiro(a) sendo filho(a) SA PRANDINI TASCA. CANDELARIA, e sepultade SEVERINO JOSE deixa filho(s): AUGUSTO do(a) no CANDELARIA
DOS SANTOS e MARIA 45, DANIELA 43., Faleci- aos 22/05/2022.
FLORA DA CONCEI- do em: 22/05/2022, VeÇÃO.Não deixa filhos., lado(a) no JARDIM ME- 25-TEREZINHA MONFalecido em: 21/05/2022, MORIAL, e sepultado(a) TEIRO DE OLIVEIRA
Velado(a) no NOVA no JARDIM MEMORIAL com 75 anos , Era Divorciado(a) sendo filho(a)
ODESSA, e sepultado(a) aos 22/05/2022.
de JOÃO MONTEIRO
no NOVA ODESSA aos
22-LEVI FRANCISCO DE OLIVEIRA e ELVI22/05/2022.
DOS SANTOS com 59 RA MENEGHELI.deixa
19-BENEDITA DE OLI- anos , Casado (a) com filho(s): BETANIA , ROVEIRA PRADO com 86 MARLI SOARES DOS QUE (MAIORES) RAanos , Era Viúvo(a) de SANTOS sendo filho(a) FAEL ( F )., Falecido em:
JOÃO FRANCISCO DO de JODITO FRANCISCO 22/05/2022, Velado(a) no
PRADO sendo filho(a) de DOS SANTOS e MARIA PARQUE DOS INDAIAS,
MANOEL CARDOSO DE VERGINIA DOS SAN- e sepultado(a) no PAROLIVEIRA e BENVIN- TOS.deixa filho(s): GA- QUE DOS INDAIAS aos
DA MARIA TEIXEIRA. BRIELE 30, Falecido em: 23/05/2022.
deixa filho(s): SILVIO 60, 22/05/2022, Velado(a) no
SONIA 57, Falecido em: PARQUE DOS INDAIAS, 26-SERGIO ROBERTO
21/05/2022,
Velado(a) e sepultado(a) no PAR- DOS SANTOS com 63
no CEM. CERQUEIRA QUE DOS INDAIAS aos anos , Casado (a) com
CESAR-SP, e sepulta- 22/05/2022.
ELISA MARIA ARTUZO
do(a) no CEM. CERDOS SANTOS sendo
QUEIRA CESAR -SP aos 23-PEDRO LEITE SILVA filho(a) de LEONARDO
23/05/2022.
com 81 anos , Casado (a) DOS SANTOS e SEBAScom MARIA CELESTINA TIANA CANDIDA DOS
20-MARIA
LUCIMAR DA SILVA sendo filho(a) SANTOS.deixa filho(s):
DOS SANTOS NASCI- de JOÃO IZIDORIO DA LAIS 33,DIOGO 25., FaMENTO com 56 anos , SILVA e MARIA LEITE lecido em: 22/05/2022,
Era Divorciado(a) sen- DA SILVA.deixa filho(s): Velado(a) no PARQUE
do filho(a) de JOSIAS ABILENE, LÍDIA, EU- DOS INDAIAS, e sepulBARBOSA DOS SAN- NICE, SAMUEL(MAIO- tado(a) no JARDIM METOS e MARIA APARE- RES), Falecido em: MORIAL aos 23/05/2022.
CIDA BARBOSA DOS 22/05/2022,
Velado(a)
SANTOS.deixa filho(s): no JARDIM MEMORIAL, 27-LOURDES
ANTUMURILO, GUILHERME, e sepultado(a) no JAR- NES PINHEIRO com 78
THIAGO
(MAIORES), DIM MEMORIAL aos anos , Casado (a) com

PEDRO
MENDES
PINHEIRO sendo filho(a) de MERQUIDES
JOSÉ NASCIMENTO
e MARIA ANTUNES
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): ANA LUCIA,JURACI (FILHAS MAIORES), Falecido em:
23/05/2022, Velado(a)
no JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos 24/05/2022.
28-DELMIRA MARIA
BERNARDO
com
87 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de
JOÃO
BERNARDO
DA SILVA e MARCELINA MARIA DE ANDRADE.deixa filho(s):
CLEUZA, GRACILIA,
ANTONIO, ANGELA,
JUVELINO, ANTONIA,
GRERALDO, NADILA
( MAIORES ), Falecido em: 24/05/2022,
Velado(a) no PARQUE
DOS INDAIAS, e sepultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS
aos 25/05/2022.

VEJA A LISTA
COMPLETA!

Escaneie este QR
Code para acessar.
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