
Talita Piccoli, da Talita 
Despachantes, estará no 
Frutos de Indaíá este ano.

Editorial

No texto “Esperanças 
renovadas”, este jornal 
apóia barragem do Piraí.
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MAIO MUSICAL - Programação deste ano terá 49 
shows (como o grupo Os Paralamas do Sucesso, foto), 
mais 32 atrações de Indaiatuba e 245 apresentações de 
músicos da cidade e começa no dia 1º de maio.

A concessionária AB 
Colinas estima que 119 
mil veículos passem 
pela SP-75 no feriadão 
de Páscoa. 

O período de trânsito 
mais intenso será entre 

Previsão é que SP-75 receba 119 mil 
veículos no feriadão de Páscoa

Paixão de Cristo 
em áudio drama é 
destaque hoje

O diretor Gerê Canova 
gravou a “Paixão de Cris-
to” em áudio drama, com 
o dublador Márcio Araújo 
(Homem-Formiga) como 
Jesus, e o disponibiliza hoje 
no youtube

as 18h e 24h desta quin-
ta-feira (14) e das 6h às 
12h desta sexta (15). 

A maioria dos consu-
midores vai preferir ovos 
de chocolates menores 
por causa do preço.
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Tribunal absolve 
Reinaldo Nogueira em 
acusação de corrupção 

Carne perde 
espaço no prato 
do consumidor de 
Indaiatuba

Vereador cria 
programa 
contra fakes

Revista com  
Paola Neubauer 
sai na semana
que vem 

Atletas da equipe 
de Indaiatuba 
ganham títulos

Atletas de Indaiatuba do 
Judô conquistaram quatro 
medalhas (2 de ouro e 2 de 
bronze) e do Jiu-Jitsu obti-
veram o título de campeão e 
de vice em competições no 
mês de março. Pág A18

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo absol-
veu o ex-prefeito de Indaiatuba Reinaldo Nogueira (PDT) 
e outros cinco réus em um processo que apurava a suspei-
ta de corrupção em desapropriação de imóveis na Prefeitura. 
A acusação da Promotoria era por crime de responsabi-
lidade, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
Segundo o Ministério Público, os acusados compravam 
terrenos na cidade por valores de mercado e depois a área 
era desapropriada pela Prefeitura por uma valor supe-
rior e  sa diferença seria dividida entre os acusados. 
Por 2 votos a 1, o TJ entendeu que não havia pro-
vas suficientes para a condenação em nenhum dos 
crimes apontados.
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Barragem que afasta crise hídrica 
começa no segundo semestre Pág A3



Esperanças renovadas

Artigos

Editorial

MERCADO – O Brasil 
possui hoje 30 milhões de ve-
getarianos. Esse número cor-
responde a 14% da população 
brasileira e à população da 
Austrália e da Nova Zelândia. 
Desse total 7 milhões são ve-
ganos. O número movimenta 
R$ 250 milhões por ano hoje 
e não para de crescer.

MUDANÇAS – O gover-
no federal vai mudar as datas 
de pagamento do INSS e do 
FGTS para os MEIs. O mesmo 
vale para empregados domés-
ticos. O recolhimento aconte-
cia sempre no dia 7 de cada 
mês, mas agora uma medida 
provisória está jogando a data 
para o dia 20 de cada mês.

FRASE DA SEMANA

“Essa represa é nove vezes 
maior que a do Mirim”.

Do prefeito de Indaiatu-
ba e presidente do Consórcio 
Intermunicipal do Ribeirão 
Piraí, Nilson Gaspar, refe-
rindo-se à Represa do Mirim 
que ele construiu quando foi 
diretor do SAAE e que tem 1 
bilhão de litros de reservação. 

NA PRÁTICA – A Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios, divulgada pelo 
IBGE, revela que 38,9 milhões 
de pessoas trabalham sem 
carteira hoje no Brasil. A po-
lítica de inclusão pelo MEI do 
não dialoga com esse público.  

PLANTÃO – Mesmo sem 
receber horas extras e nem ne-
nhum tipo de benefício, os fun-
cionários do PAT e do Banco 
do Povo, da Prefeitura de In-
daiatuba, decidiram fazer um 
plantão de atendimento.

PREOCUPAÇÃO - O 
plantão funciona todo primei-
ro sábado de cada mês, na 
Praça Dom Pedro, no centro, 
das 9h às 12h, e visa atender a 
população que não pode ir aos  
locais em dias de semana.

CONTRASTE

Ao pé da letra

O trânsito sempre foi moti-
vo de discussão em Salto. Não 
porque seja um assunto palpi-
tante, mas devido às dificul-
dades para ajustar recursos e 
necessidades. 

Quando duplicou a Rua 9 
de Julho, a principal da cida-
de, o então prefeito Geraldo 
Garcia (PP), hoje superinten-
dente da Fiec, pediu semáfo-
ros ao governo do Estado para 
organizar o trânsito. 

Vieram alguns e os técni-
cos colocaram três em cada 
esquina do novo trecho.

O exagero virou piada na 
cidade: diziam que o governa-
dor disse ao prefeito que dava 
os semáforos, mas que não era 
para ele espalhar, porque não 
tinha para todos.

Resultado: os técnicos 
atenderam.
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Eloy de Oliveira

A pedido da OAB São Paulo, a Prefeitura da capital 
passou a permitir, desde o dia 1º de abril, que profissio-
nais da advocacia reconheçam a autenticidade de do-
cumentos apresentados em cópia, no âmbito do Poder 
Público municipal.

Na prática, como disse o vice-presidente da OAB-SP, 
Leonardo Sica, advogadas e advogados têm fé pública 
perante a Prefeitura da capital e, com a regulamenta-
ção, estão autorizados a autenticar documentos como 
cartórios.

Inoportuno corte do Imposto de Importação
Analisamos com muita preocupação a decisão do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câ-

mara de Comércio Exterior (Camex) do Ministério da Economia, de reduzir em 10% as alíquotas 
do Imposto de Importação dos bens de capital, informática e telecomunicações na Tarifa Externa 
Comum (TEC) do Mercosul. A medida, vigente a desde o dia 1º de abril, segue, exatamente um ano 
depois, a outra diminuição de 10%, promovida em 2021. Considerando-se a sobreposição dos dois 
índices, a queda acumulada foi de 21% em 12 meses.

Discordamos da argumentação do órgão de que a medida aumenta a produtividade e a com-
petitividade da economia brasileira, ao tornar menor o valor desses bens, utilizados na cadeia 
produtiva de outros segmentos industriais. Afinal, é preciso lembrar que há muitas empresas de 
bens de capital e informática no nosso país, cuja capacidade concorrencial é fortemente atingida, 
com risco para os empregos que mantêm, seus investimentos e equilíbrio.

Alíquotas menores para esses segmentos somente seriam plausíveis se fosse cortada, na mesma 
proporção, a taxação dos insumos utilizados por eles. Assim, a decisão 
do Gecex atinge duplamente essas indústrias: favorece seus concorrentes 
estrangeiros no mercado interno e na disputa por espaços no comércio 
exterior, mas mantém elevado o imposto que elas pagam pelos insumos que 
importam para poder produzir. Somando-se os dois fatores, a desvantagem 
competitiva torna-se muito grande. Nossos concorrentes internacionais 
têm acesso a insumos com preços muito competitivos.

 A redução em 10% do Imposto de Importação de bens de capital, in-
formática e telecomunicações atinge o equivalente a 15% das importações 
totais brasileiras e beneficia principalmente a China.

ADVOGADOS COMO CARTÓRIOS

A visita ao local onde será construída a barragem do Ribeirão Piraí, realizada na sex-
ta-feira (8) pelas autoridades de Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva, responsáveis e a serem 
beneficiadas com a obra, renova as esperanças das populações dessas cidades de que a crise 
hídrica de 2021 seja afastada de vez.

É que, ao ir ao local e mostrar o planejamento da obra, os prefeitos desses municípios 
estão revelando de fato que estão empenhados em realizar a barragem, afinal até agora e nos 
últimos 20 anos o que se viu foram apenas anúncios, promessas e pedidos de paciência, sem 
que nada fosse feito efetivamente para tal.

Esse comportamento começou a mudar depois da ação decisiva do deputado estadual Ro-
gério Nogueira (PSDB), que fez gestões junto ao então governador João Dória (PSDB), para 
que liberasse parte dos recursos necessários, sem os quais os municípios não teriam como 
arcar com o investimento total e nada sairia do papel.

Ano passado, o parlamentar viabilizou R$ 70 milhões do governo do Estado por meio de 
convênio com o DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). Outros R$ 57 milhões 
foram conseguidos via PAC2 (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal, 
por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A última parte para compor o custo total de R$ 145.654.119,33 veio dos municípios por 
meio do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, cujo presidente é o prefeito de Indaiatu-
ba, Nilson Gaspar (MDB). Os municípios dividiram o valor proporcionalmente ao número de 
habitantes que cada um possui.

O interesse em viabilizar a construção é tal agora que os municípios concordaram, inclu-
sive, em aumentar o valor previsto inicialmente de R$ 15 milhões como parcela direta das 
cidades. Assim, o desembolso subiu para R$ 18.654.119,33, devido ao cálculo final do custo 
total, e a obra deve começar no segundo semestre. Tomara.

Rafael Cervone, engenheiro e empresário, é presidente do Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp).

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

Perda auditiva e autismo
Você observa o comportamento do seu filho? Parece que ele não presta atenção ao que você fala ou aos 

sons do ambiente? Estes podem ser sintomas de perda auditiva, um problema que precisa de diagnóstico 
precoce, pois pode atrapalhar a interação social e o processo de aprendizagem.

O déficit de comunicação e interação social, além de padrões de comportamento estereotipados são ca-
racterísticas apresentadas também pelo paciente autista e que ficam evidentes pelo atraso da linguagem ou 
pela ausência de fala. Estudos apontam que 62,96% dos pais de crianças com transtorno do espectro autista 
suspeitam inicialmente de perda auditiva.  A deficiência auditiva constitui um dos principais diagnósticos 
diferenciais do transtorno do espectro autista. Por isso, é necessário diagnóstico precoce com avaliação 
audiológica completa, para que o tratamento correto seja realizado.

Podem existir diversas causas para a perda auditiva infantil, como heredita-
riedade, otites, uso de medicamentos sem a orientação necessária, doenças como 
sarampo e meningite. Após o nascimento é realizado o teste da orelhinha. Ele 
avalia a capacidade auditiva do bebê.  Os sintomas ficam mais claros a partir do 
sexto mês. Nesse caso, é necessário consultar um médico o mais rápido possível 
para começar o tratamento. O mais importante é o diagnóstico precoce, para 
evitar sequelas, pois mesmo em casos em que o problema não pode ser revertido, 
ele pode ser tratado.

Abril Azul: Mês de Conscientização do Autismo.
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Municípios investem juntos mais de 
R$ 18 milhões na barragem do Piraí

GASTOS – O Tribunal 
de Contas do Estado divul-
gou ranking de gastos das 
Câmaras de Vereadores 
do Estado de São Paulo. 
Campinas lidera com R$ 
102.318.323,97. A cidade 
também está em segundo 
lugar no geral nos gastos 
por vereador, com um total 
de R$ 3.100.555,27 cada. 

HOMENAGEM – Os 
prefeitos integrantes do 
Consórcio Intermunicipal 
do Ribeirão Piraí home-
nagearam o geólogo e ide-
alizador da barragem do 
Ribeirão Piraí, Francisco 
Moschini, de 84 anos, pela 
sua persistência durante 
mais de 20 anos para garan-
tir que a obra saísse.

ECONÔMICA – A 
Câmara de Indaiatuba, de 
acordo com o ranking do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, é a mais econômica 
entre as de mesmo porte 
pelo terceiro ano consecu-
tivo, de 2019 a 2021, e a 
segunda mais econômica 
da Região Metropolitana 
de Campinas.

APLAUSO - O pre-
sidente da Câmara de In-
daiatuba, Pepo Lepinsk 
(MDB), ressaltou a atua-
ção do deputado estadual 
Rogério Nogueira (PSDB) 
para a liberação  da verba 
das obras do Ribeirão Piraí. 
“Sem esse dinheiro seria 
simplesmente impossível”, 
disse o presidente.

HISTÓRICO - Para 
realizar a obra do Piraí, foi 
necessário tombar um sítio 
que fica perto da região, 
aumentando o valor do 
empreendimento. O motivo 
é histórico, literalmente: 
um dos quartos deste sítio  
serviu de aposento para a 
estadia de Dom Pedro II, 
que viajava pela região.  

xxx

Previsão inicial de R$ 15 milhões foi 
corrigida com a definição do preço 
final da obra, orçado atualmente em 
mais de R$ 145 milhões

Os quatro municípios 
responsáveis e a serem 
beneficiados pela bar-

ragem que será construída no 
Ribeirão Piraí, com a ajuda do 
governo do Estado, estão apli-
cando mais de R$ 3 milhões a 
mais na obra. 

A g o r a  s e r ã o  R $  
18.654.119,33 em vez dos 
R$ 15 milhões orçados ini-
cialmente. A correção se 
deve à definição do preço 
final da obra, que ficou em R$ 
145.654.119,33. 

O valor foi dividido entre 
Indaiatuba, Salto, Itu e Cabre-
úva de forma proporcional ao 
número de habitantes de cada 
uma, segundo presidente do 
Consórcio Intermunicipal 
do Ribeirão Piraí, Nilson 
Gaspar (MDB), prefeito de 
Indaiatuba.

Graças à intervenção do 
deputado estadual Rogério 
Nogueira (PSDB), o governo 
do Estado investirá R$ 70 
milhões por meio de um con-
vênio com o DAEE (Depar-
tamento de Águas e Energia 
Elétrica). Os R$ 57 milhões 
restantes virão do PAC2 do 
governo federal, por meio do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional.

 
Visita técnica
Os números foram revela-

dos na sexta-feira (8) durante 
uma visita técnica patrocinada 
pelo presidente do Consórcio, 
que reuniu os prefeitos das 
cidades investidoras e benefi-
ciadas, o deputado e o diretor 
de Avaliação de Impacto 
Ambiental da Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), Domenico 
Tremaroli.

Estiveram presentes os 

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

prefeitos Laerte Sonsin Junior 
(PL), de Salto; Guilherme 
Gazola (PL), de Itu; e Antô-
nio Carlos Mangini (PSDB), 
de Cabreúva; o subsecretário 
de Infraestrutura e Meio Am-
biente do Estado, Cassiano 
Rosas de Ávila; o chefe de 
gabinete do DAEE, Wander-
ley de Abreu Soares Junior; e 
o geólogo e secretário execu-
tivo do Instituto de Estudos 
do Vale do Tietê (Inevat), 
Francisco Moschini, defensor 
da barragem e ligado a ações 
vinculadas ao Meio Ambiente 

As autoridades e representantes de órgãos ligados ao tema que 
compareceram para visitar o local onde será feita a barragem

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, e presidente do Consórcio do 
Ribeirão Piraí, explica a obra em telão os detalhes da obra da barragem

na região.
Nilson Gaspar fez uma 

apresentação técnica da obra, 
falando da infraestrutura e 
dos investimentos. Dome-
nico Tremaroli disse que a 
represa foi pensada como 
uma possibilidade estratégica 
de abastecimento dos quatro 
municípios. Disse também 
que junto com ela será feita a 
transposição de água do Rio 
Jundiuvira, que passa na divi-
sa de Pirapora com Cabreúva.

O diretor de Avaliação de 
Impacto Ambiental da Cetesb 
disse que a transposição irá 
fortalecer a quantidade de 
água no Rio Piraí, gerando 
mais capacidade para se ter 
um grande reservatório, capaz 
de auxiliar no suprimento de 
água nas quatro cidades.

Estrutura
O prefeito Nilson Gaspar 

disse que a represa vai atender 
as quatro cidades do consór-
cio, porque possui capacidade 
de quase 10 bilhões de litros 
de água em uma extensão de 
3,5 km. “Essa represa é nove 
vezes maior que a do Mi-
rim”, disse ele, referindo-se 
à Represa do Mirim que ele 

construiu quando foi diretor 
do SAAE e que tem 1 bilhão 
de litros de reservação. 

O presidente do consórcio 
manteve a previsão de iniciar 
a obra no segundo semestre 
deste ano e terminar em 2025.

Ele disse que o maciço da 
barragem será construído na 
divisa entre os municípios de 
Salto e Itu com altura de 15 
metros, extensão de 415 me-
tros, largura de talude de 90 
metros de base e sete metros 
de crista, um vertedouro labi-
rinto e uma escada de peixes.

Além de um espelho d´á-
gua de 1.823.960 m², Área de 
Preservação Ambiental (APP) 
de 1.617.250 m², soma-se à 
construção uma área total de 
3.441.210 m². 

Já a travessia tem uma ex-
tensão de 370 metros e a altura 
de 9,5 metros. O dique terá 
uma extensão de 700 metros 
e a altura de 9,5 metros (Área 
aproximada de 344 campos de 
futebol). “É uma obra gigan-
tesca que vem sendo esperada 
há mais de 20 anos”, disse ele.

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



Vereador cria programa 
de combate a fake news

Durante a 8ª sessão 
ordinária da Câma-
ra de Indaiatuba, o 

plenário aprovou a criação 
de um mês voltado para a 
discussão e conscientização 
sobre “fake news”, termo 
utilizado para tratar notícias 
falsas. Apresentado pelo 
vereador Alexandre Peres 
(Cidadania), o projeto re-
cebeu o “sim” de todos os 
vereadores. 

O projeto de lei prevê que 
sejam realizadas palestras, 
debates e outras ações para 
ampliar a compreensão sobre 
os riscos e consequências de 
compartilhar notícias falsas. 
Tudo deverá ocorrer no mês 
de julho de cada ano. Caso 
se torne lei (vai à sanção do 
prefeito), há também uma 
demanda para que ocorra 
uma ampla divulgação em 
locais estratégicos e de fácil 
acesso para a população, tais 
como redes sociais, jornais, 
revistas e outdoors. 

Uma pesquisa realizada 
ainda em 2017 por cientistas 
do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT), 

nos Estados Unidos, revelou 
que fake news acabavam se 
espalhando 70% mais rapi-
damente que as informações 
verdadeiras, alcançavam 
muito mais gente e gerando 
confusão e desinformação. 
Para chegar aos dados, os 
pesquisadores analisaram to-
das as postagens verificadas 
por seis agências indepen-
dentes de checagem de fatos 
na rede social Twitter entre 
2006 e 2017. Ao total, foram 
mais de 126 mil postagens re-
plicadas por cerca 3 milhões 
de pessoas. Enquanto uma 
postagem verdadeira atingia 
cerca de mil pessoas em 
média, as informações falsas 
que viralizavam e atingiram 
de mil a 100 mil pessoas. 

No Brasil, fake news são 
temas de debates principal-
mente a partir das eleições 
presidenciais de 2018, mar-
cadas por uma enxurrada de 
desinformação, assim como 
durante a pandemia de Co-
vid-19. De acordo com um 
artigo divulgado na 25ª edi-
ção da revista Ciência & Saú-
de Coletiva, da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco), métodos caseiros 
para prevenir o contágio e 
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Projeto foi aprovado em turno único na Câmara de In-
daiatuba e será encaminhado para a sanção do prefeito 
LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

também métodos caseiros 
para curar a doença ocupa-
ram posições de destaque nas 
notícias falsas. 

De acordo com o verea-
dor Alexandre Peres, o ob-
jetivo é justamente suscitar 
debates sobre o tema e alertar 
sobre as formas mais efetivas 
de combater fake news. “Ele 
(o projeto) visa justamente 
ampliar a conscientização e 
discussões sobre o tema em 
toda a sociedade, alertando 
e orientando sobre o assunto 
tanto crianças em idade esco-
lar, quanto jovens, adultos e 
idosos”, justificou.

O vereador Alexandre Peres (Cidadania): intenção é cons-
cientizar para a importância do combate ao problema

DIVULGAÇÃO

Durante a sétima sessão 
ordinária, os vereadores de 
Indaiatuba aprovaram um 
aumento no repasse de com-
bustível para a Comunidade 
Farol, entidade com trabalho 
social voltado ao acolhi-
mento de moradores de rua 
e que atualmente acolhe 80 
homens e 12 mulheres. 

Com a aprovação, o re-
passe de combustível irá 
triplicar, saindo de 150 litros 
para 450 litros por mês. 

O presidente da Câmara, 

Pepo Lepinsk (MDB), co-
mentou durante a votação 
que projetos como esse são 
muito importantes, sendo 
preciso incentivar cada vez 
mais iniciativas como essas. 
“Precisamos, aliás, estudar 
a possibilidade de reduzir o 
tempo de três para dois anos, 
exigido pela legislação, 
para que as entidades bene-
méritas possam começar a 
receber repasses e verbas do 
município”. 

Outros projetos
O vereador Wilson José 

dos Santos (Republicanos), 
mais conhecido como Índio 
da 12, propôs a obrigatorie-
dade de uma pessoa treinada 
em primeiros socorros em 
todos os turnos de trabalho 
em supermercados, hiper-
mercados e estabelecimen-
tos similares. O projeto 
de lei passou em primeira 
votação de forma unânime e 
será pautado na novamente 
na próxima sessão. (LM)

Aprovada ampliação de repasse de combustível à entidade

Vice-prefeito se compromete a montar 
Touro Café em prol do Hospital do Amor 

O vice-prefeito de Su-
maré e deputado federal, 
Henrique do Paraíso (Re-
publicanos), achou uma 
forma diferente de apoiar 
a arrecadação de dinheiro 
para o Hospital do Cân-
cer de Barretos. Caso as 
doações para a entidade 
cheguem a R$ 10 mil, o 
político prometeu mon-
tar o Touro Café durante 

o Sumaré Arena Music 
2022, no sábado (16). 

O Hospital do Amor 
(antigo hospital do câncer 
de Barretos) desenvolve 
um trabalho de excelência 
e referência para pacientes 
oncológicos há 60 anos e 
já foi reconhecido como o 
melhor hospital do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 

No total, mais de 1 mi-

lhão de pessoas já foram 
atendidas nas diversas 
sedes da entidade, que 
também atende centenas 
de famílias de Sumaré e 
região. “A coragem é a 
primeira virtude de um 
estadista. Sem ela todas 
as outras virtudes desapa-
recem na hora do perigo", 
disse ele (Lucas Manto-
vani)Animador de rodeios entrevista Henrique do Paraíso, vice-prefeito de Sumaré
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Veja como pagar menos imposto de 
renda sobre os ganhos de capital

DIVULGAÇÃO

Nem só de más notí-
cias vivem os bra-
sileiros. A partir de 

agora, há uma nova opção 
para reduzir o pagamento 
de imposto sobre o ganho 
de capital ou, como popu-
larmente chamado, sobre o 
lucro imobiliário.

Quando incide 

O ganho de capital surge 
quando há alienação (ven-
da) de um bem por valor 
maior do que o seu valor de 
aquisição.

É muito comum as pes-
soas se preocuparem em 
apurar o imposto quando há 
venda de imóveis, mas não 
é apenas sobre eles que há 
incidência do imposto. Com 
exceção dos bens de peque-
no valor, é necessário cal-
cular e recolher o imposto 
sobre todos os demais bens.

O ganho de capital é jus-
tamente o ganho na venda 
de qualquer bem, móvel 
ou imóvel, vendido por 
valor maior que o valor de 
compra e é justamente sobre 
esse ganho que a Receita 
Federal cobra o imposto.

Em todos os casos, con-
sidera-se o conjunto de cada 
um dos bens alienados no 
mesmo mês.

Isenção na venda 

Além dos bens de peque-
no valor, há outras situações 
nas quais o contribuinte 
também fica isento do reco-
lhimento do imposto.

Uma hipótese é quando 
ocorre a venda de um imóvel 
que seja o único que a pessoa 
possui, desde que o valor de 
venda seja de no máximo R$ 
440.000,00 (quatrocentos 
e quarenta mil reais) e que 
nos últimos 5 (cinco) anos 
essa mesma pessoa não 
tenha efetuado a venda de 
nenhum outro imóvel, ainda 

Confira as últimas mudanças rea-
lizadas na forma de declarar e de 
considerar o lucro imobiliário

Pequeno valor

Para que haja isenção do 
imposto de renda, o ganho 
de capital auferido na alie-
nação de bens de pequeno 
valor, considerando o pre-
ço unitário no mês que se 
realizar, deve ser igual ou 
inferior a:

• R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), no caso de alie-
nação de ações negociadas 
no mercado de balcão;

• R$ 35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais), nos de-
mais casos.

Não perde a caraterística 
de bem de pequeno valor o 
fato de alienar um conjunto 
de bens, desde que sejam da 
mesma natureza e o valor 
total deles seja inferior ou 
igual aos citados anterior-
mente.

Tratando-se de bens em 
condomínio ou em copro-
priedade, inclusive na união 
estável, deve-se considerar 
a parte de cada condômino 
para fins de apuração do 
valor limite e enquadramen-
to como bens de pequeno 
valor.

O mesmo tratamento se 
aplica aos bens possuídos 
em comunhão, no caso de 
sociedade conjugal.

É preciso conhecer as novas opções para reduzir o 
pagamento de imposto sobre o ganho de capital

DIVULGAÇÃO

Alienar um conjunto de bens não tira a caraterística 
de bem de pequeno valor para a declaração

que naquela ocasião também 
fosse o único imóvel.

Aquisição de outro 

São também isentos 
do imposto o valor que o 
contribuinte utilize para 
a compra de outro imóvel 
residencial, desde que essa 
compra ocorra no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias.

Nesse caso, se aplicado 
o valor total, a isenção será 
também total. Se aplicado 
valor parcial, a diferença 
será tributada e o imposto 
será devido.

Construção ou planta

A grande novidade, vi-
gente a partir de 16 de março 
de 2022, é a possibilidade 
de o contribuinte ficar isen-
to do imposto se utilizar o 
valor relativo à venda de 
um imóvel residencial para 
aquisição de outro imóvel, 
também residencial, que 
esteja em construção ou até 
mesmo a compra de imóvel 
residencial na planta.

Observe que até então, 
a isenção se aplicava tão 
somente na aquisição de 
imóveis prontos.

Essa nova possibilidade 
permite que o contribuinte 
utilize melhor seu dinhei-
ro, já que muitas vezes a 
aquisição de imóvel em 
construção ou na planta pode 

ser adquirido por valor bem 
mais atrativo.

Financiamento

Outra novidade que bene-
ficiará muitos contribuintes 
é a possibilidade de ficar 
isento do imposto sobre o 
ganho de capital, utilizando 
o valor obtido na venda do 
imóvel para quitação de 
financiamento do próprio 
imóvel vendido ou de outro 
imóvel que esteja em nome 
da mesma pessoa que rece-
beu o valor da venda.

Até 15 de março de 2022 
não existia essa possibilida-
de. Mesmo pagando finan-
ciamento do imóvel ou de 
outro imóvel residencial, 
havia incidência do imposto 
sobre o valor obtido como 
receita da venda, mesmo que 
o valor fosse utilizado para 
quitação de financiamento. 
Com as novas regras, o con-
tribuinte se beneficiou com 
mais essa possibilidade.

*Sobre o autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Advoga-
do, especialista em Direito 
Tributário, Holding e Pla-
nejamento Societário, Pós-
-Graduado em Direito do 
Trabalho e Processual do 
Trabalho, sócio do escritório 
Percival Nogueira Sociedade 
Individual de Advocacia e do 
escritório contábil Harmonia 
Contabilidade.
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Motivos vão além dos altos preços; jovens, na maioria, vêm deixando por vontade própria
HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Pesquisa realizada pelo 
The Good Food Institute, 
em parceria com o Ibope, 

revela que 49% da população 
brasileira já diminuiu seu con-
sumo de carne no dia a dia. 

Apesar de os dados con-
vergirem com o apontado por 
outro estudo, realizado pela rede 
Penssan, que aponta que 55,2% 
dos lares brasileiros enfrentam 
algum grau de insegurança 
alimentar, os motivos para essa 
perda de protagonismo da carne 
nos pratos brasileiros vão além 
dos preços, marcados, pelas al-
tas taxas de inflação (em junho 
do ano passado, o acumulado 
chegou a 35,76%).

De acordo com as pesquisas, 
ambas realizadas em 2020, a 
mudança é cultural e calcada em 
uma maior preocupação com o 
meio ambiente e com a proteção 
animal, principalmente entre os 
mais jovens.

“Parei de comer carne por 
causa da culpa”, pontua o pu-
blicitário Celso Mello, de 34 
anos. “Não é comprovado que 
precisamos de carne para sobre-
viver, porque outros alimentos 

Carne perde espaço com o brasileiro
também são fontes de proteínas 
e vitaminas e basta um cardápio 
bem pensado para substituir e 
evitar que animais sejam culti-
vados e mortos por capricho”.

Vegetarianos e veganos
Outro estudo, este produzido 

pela organização Veganuary no 
ano passado, aponta que a oferta 
total de produtos veganos cres-
ceu pelo menos 2% nos últimos 
quatro anos, além de que 7% dos 
alimentos à venda no país são 
veganos ou produzidos à base de 
plantas, respondendo à demanda 
por maior variedade de alimen-
tos sem carne ou produtos de 
origem animal. 

Adaptando-se à tendência, 
diversas marcas criaram linhas 
vegetarianas e/ou veganas e 
grandes redes de fast food e 
franquias do setor alimentício 
também incluíram essas opções 
em seus menus.

Processo lento
“Deixei de comer carne há 

aproximadamente 15 anos e 
adotei o regime 100% vegeta-
riano, sem nenhuma proteína 
animal. Demorei um ano para 
parar de vez. São várias etapas e 
a principal é mudar a sua forma 

REPRODUÇÃO

Guerra na Ucrânia deve influenciar 

de pensar”, conta a bancária 
Marcela Bonito Brigatto, de 
32 anos. 

Mas, o que também se ob-
serva na sociedade é que, antes 
de partir para o vegetarianismo, 
a maior parte dos adeptos — 
composta por um público ma-
joritariamente jovem e feminino 
— passa pelo flexitarianismo, 
prática que consiste na redução 
do consumo de proteína animal.

Opções em Indaiatuba
“Hoje você vai aos res-

taurantes e vê muitas opções, 
mas naquela época não tinha, 
era tudo muito escasso, não 
tinha uma cultura vegetariana. 
Hoje as pessoas vêm incluindo 
mais isso no cotidiano. Tem 
restaurantes, como um muito 
conhecido aqui em Indaiatuba, 
que é a Casa da Esfiha, no qual 
você já vê a opção vegetariana. 
Eles destacam. E hoje eu con-
sigo ir ao mercado e encontrar 
opções, como linguiça. Dá para 
fazer churrasco vegetariano. 
Tem marcas como a Fazenda 
Futuro, que é fantástica, que 
têm de tudo feito de planta. Os 
fast foods, como o Burger King, 
têm opções vegetarianas, feitas 
de planta”, diz Marcela.

A Guerra na Ucrânia deve 
ter ainda mais impacto sobre 
os preços das carnes, devido 
ao aumento nos valores de itens 
como milho e fertilizantes, que 
precisam passar pelo Mar Ne-
gro — responsável por banhar 
metade do litoral ucraniano 
— e que são essenciais para a 
produção de carne.

Com tantos fatores de em-
pecilho, o brasileiro já adapta 
o cardápio para a ausência de 
carne e, para os jovens, que 
representam a maior parcela da 

população preocupada com as 
problemáticas relacionadas ao 
processo que leva a carne até a 
mesa, a proteína animal não faz 
tanta falta.

“Eu como algumas carnes, 
gosto, mas sobrevivo bem 
sem. E o vegetarianismo é uma 
opção que eu consideraria, prin-
cipalmente, porque já passei um 
bom tempo sem comer carne e 
só precisei fazer algumas mu-
danças na minha alimentação”, 
pontua a universitária Rafaela 
Maciel, de 22 anos. (HM).

A bancária Marcela Bonito Brigatto



DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

SP-75 deve receber 119 mil veículos 
durante o feriado da Paixão de Cristo

O feriado prolongado 
da Paixão de Cristo 
deve movimentar a 

Rodovia SP-75 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, En-
genheiro Ermênio de Oli-
veira Penteado e Santos 
Dumont), que liga Itu a 
Campinas.

Ao todo, são aguardados 
119 mil veículos, segundo a 
concessionária AB Colinas, 
entre esta quinta-feira (14) e 
o domingo (17).

O motorista que não de-
seja enfrentar tráfego inten-
so na saída para o feriado 
deve evitar pegar a estrada 
entre as 18h e 24h desta 
quinta-feira (14) e das 6h às 

Previsão de tráfego intenso deve 
ocorrer na noite de quinta-feira 
(14), segundo a AB Colinas

A Páscoa é uma das 
datas comemorativas mais 
importantes para os bra-
sileiros e a pesquisa rea-
lizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito, em 
parceria com a Offer Wise 
Pesquisas, confirma isso.

De acordo com a son-
dagem, 64% dos consumi-
dores pretendem comprar 
pequenos presentes e cho-
colates para a data este ano. 
Destes, 47% dos entrevis-
tados darão preferência 
para bombons e caixas de 
bombons. 

A Associação Paulista 
de Supermercados está 
otimista com a venda dos 
ovos de chocolate, mas a 
aposta é nas “lembranci-

Consumidor apostará em ‘lembrancinhas’ na Páscoa Procon orienta sobre os preços 

nhas”. A entidade informou 
que parte dos supermerca-
dos está mudando a confi-
guração das ofertas para a 
data, reservando espaços 
menores para as parreiras 
de ovos de chocolate. Com 
isso, ganharam mais espaço 
os produtos menores, como 
os ovos de 250 gramas, além 

AB COLINAS

12h desta sexta-feira (15). 
Durante a volta, o horário de 
maior movimento deve ser 
entre 12h e 22h do domingo 
(17).

A Rodovia Castello Bran-
co (SP-280), cujo trecho de 
concessão da AB Colinas 
vai de Itu a Tatuí, deve re-
ceber 108 mil veículos. Já 
na SP-127 (Rodovias Fausto 
Santomauro, Cornélio Pires 
e Antônio Romano Schinca-
riol), entre os municípios de 
Rio Claro e Tatuí, estima-se 
um total de 33 mil veículos. 

Na SP-300 (Rodovias 
Dom Gabriel Paulino Bueno 
Couto e Marechal Rondon), 
entre Jundiaí e Tietê, são 
esperados 72 mil veículos. 
Por último, a SPI-102/300, 
conhecida como Contorno 
de Itu, deve receber cerca de 

36 mil veículos no feriado.
Litoral
No Sistema Anchieta-I-

migrantes (SAI) são espe-
rados 260 mil veículos, que 
devem seguir para o litoral 
usando as rodovias Anchieta 
(SP-150) e Imigrantes (SP-
160) durante todo o feriado. 
A concessionária que admi-
nistra o Sistema Anchieta-I-
migrantes (SAI) promoverá 
a reversão de pistas, com a 
operação 7x3, nos horários 
de maior movimento em 
direção ao litoral.

Na Rodovia dos Ta-
moios, cerca de 257,9 mil 
veículos devem utilizar as 
pistas rumo ao Litoral Nor-
te, em todo período. Com o 
aumento do tráfego, será re-
alizada a operação descida. 
A operação será reforçada 
pelo funcionamento da nova 
pista de subida, recém-inau-
gurada no trecho em Serra, 
permitindo a operação com 
2 (duas) faixas de rolamento 
em ambos os sentidos.
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Concessionária espera movimento intenso 
nas rodovias durante o feriado prolongado 

de maior disponibilização 
de chocolates e bombons.

E hoje há um leque de 
opções alternativas para 
crianças e adultos, como 
rosas de chocolate, lín-
gua de gato, mini ovinhos, 
confeitos, trufas, caixas 
de bombons, entre outras 
tantas possibilidades para 
não deixar ninguém passar 
vontade.

Porém, apesar da alta 
nos preços, os ovos de 
chocolate industrializados 
(foto) ainda são os prefe-
ridos dos consumidores 
(57%), seguidos pelos bom-
bons/caixas de chocolate 
industrializados (47%), 
ovos caseiros artesanais 
(39%), e bombons e barras 
de chocolate caseiros/arte-
sanais (33%). (DK)

O Procon de Indaiatuba 
alerta sobre a variação de 
preços nos ovos de choco-
late após visitar alguns es-
tabelecimentos comerciais 
da cidade.

Nas visitas, os fiscais 
verificaram que o ovo 
Lacta Diamante Negro 
de 170 gramas pode ser 
comprado por R$ 37,90 no 
local mais caro e por R$ 
32,80, em outro comércio 
com menor valor. O Bis 
ao Leite de 318 gramas 
apresenta uma variação 
de R$ 44,19 a R$ 37,90. 
A pesquisa ainda mostrou 
que o ovo Kinder de 150 
gramas foi encontrado por 
R$ 79,80 e R$ 61,40, já o 
ovo Nestle 332 gramas Kit 
Kat custava entre R$ 49,99 
e R$ 40,49.

O Procon  t ambém 
orienta que as embalagens 
de ovos que contêm brin-
quedos precisam informar 
a faixa etária a que se 
destina, identificação do 
fabricante e instruções de 
uso e montagem do brin-
quedo, e também o selo do 
Inmetro, o que garante que 
os brinquedos foram testa-
dos quanto aos riscos que 
possa oferecer a criança.

O consumidor que tiver 
dúvidas ou, se precisar fa-
zer uma reclamação, pode 
entrar em contato pelo 
telefone 19 3816-9254 ou 
se dirigir até o órgão.

A sede do Procon em 
Indaiatuba é a rua Vinte 
e Quatro de Maio 1.670 – 
onde funcionava a antiga 
Rodoviária. (DK).
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Os interessados em pas-
sar pelo atendimento dos 
alunos, dentro do projeto 
“Clínica Escola”, devem 
se inscrever por meio de 
mensagens enviadas pelo 
WhatsApp (19) 3885-6757 
ou ligando diretamente para  
a faculdade (19) 3885-6700 
para deixar o contato e rece-
ber orientações.

Ao contatar a escola para 
marcar o atendimento, o pri-

Como se inscrever para ser atendido

Anhanguera oferece terapia gratuita
DIVULGAÇÃO

Serviço funciona como treinamento do curso de psicologia e atende pacientes sem recursos

Pensando no aprendi-
zado, na formação 
profissional de seus 

alunos e no bem-estar men-
tal das pessoas que não 
conseguem arcar com o 
investimento de um acom-
panhamento profissional, 
a Faculdade Anhangue-
ra, unidade de Indaiatuba, 
por meio do curso de psi-
cologia, está oferecendo 
atendimentos psicológicos 
gratuitos.

O projeto se chama “Clí-
nica Escola” e surgiu an-
tes da pandemia, mas, por 
conta do isolamento social, 
não funcionou nos últimos 
dois anos e está retornando 
apenas agora. As primeiras 
sessões começaram no dia 
17 de março. 

Os atendimentos são 
realizados pelos alunos 
que cursam o último ano de 
psicologia com monitoria 
de pessoas formadas que 
realizam pós-graduação e 
supervisão de professores, 
que ajudam nos relatórios e 
auxiliam com os casos.

As sessões duram uma 
hora, seguindo as normas 
do Conselho Regional de 
Psicologia e usando as téc-
nicas da abordagem da 
profissão. Os atendimentos 
são para todas as idades, 
sem restrições.

“É uma forma muito boa 
de aprendermos e nos tor-
narmos bons profissionais. 
Também é nessa etapa que 

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

estou percebendo o quanto 
eu aprendi. E é muito sa-
tisfatório poder fazer este 
trabalho e ajudar aqueles 
que nos procuram.”, conta 
Gustavo Catanho, psicólogo 
em formação, que atende no 
projeto. 

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

Gustavo Catanho, psicólogo em 
formação, que atende no projeto 
durante uma das sessões

meiro contato do interessado 
será com os monitores que 
colocam os nomes na fila de 
espera e, assim que forem 
selecionados, os próprios 
alunos entrarão em contato 
com o paciente para marcar 
as sessões.

Não há custo, mas a fa-
culdade aceita doações di-
retas de até R$ 35,00 para 
os custos da própria clínica. 
(RL).

COMO FUNCIONA
Dias e horários de atendimento

Segunda-feira, das 13h às 20h
Quartas e quintas-feiras, das 15h às 21h

Sexta-feira, das 13h às 20h
Sábado, das 8h às 12h

Endereço: R. Cláudio Dal Canton, 89 Sala 1 - Lote 
6 - Quadra 15 - Cidade Nova II

Custo: Zero, mas a faculdade aceita doações de até 
R$ 35

Telefone: (19) 3885-6757/ (19) 3885-6700



Mais Expressão Construção vai circular 
com capa da arquiteta Paola Neubauer

A próxima  rev i s t a 
temática da cons-
trução civil que o 

Grupo Mais Expressão 
produziu estará em circu-
lação na próxima semana e 
trará novidades e informa-
ções sobre o setor.

Nela, os leitores poderão 
conhecer projetos e solu-
ções exclusivas que foram 
desenvolvidos por um time 
de profissionais de alto nível 
para projetos de construção 
civil, arquitetura, decoração 
e para interiores.

A Revista Construção 
ainda contará com a partici-
pação de diversas empresas 
de Indaiatuba ligadas à área 
da construção civil e que, 
juntas, vão trazer muitas 
informações, ideias e suges-
tões para aqueles que estão 
construindo ou reformando.
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Publicação tradicional do Grupo 
traz as novidades do setor e dicas 
sobre como fazer melhor 

A equipe de reportagem 
da Revista Mais Expressão 
já está produzindo a próxima 
edição, a Revista de Va-
riedades, que terá assuntos 
variados na área de entrete-
nimentos.

Revista de Variedades é a próxima a ser lançada
Na próxima revista, os 

leitores poderão ficar por 
dentro das novidades dos 
mais diversos setores, como 
saúde, beleza, turismo, pets, 
auto, gastronomia, educação, 
entre outros.

A Revista Mais Expres-
são faz parte das mídias 
usadas pelo Grupo Mais 
Expressão e é uma revista 
trimestral que traz edições 
temáticas e de variedades. 
(DK).

DIVULGAÇÃO

A arquiteta Paola Neubauer, que será destaque da capa 
da Revista Mais Expressão deste mês

Capa
Com mais de 15 anos 

de experiência e centenas 
de projetos arquitetôni-
cos e de interiores de-
senvolvidos, a arquiteta 
Paola Neubauer vai falar 
detalhes da sua trajetória 
profissional e dos planos 
para este ano.

Formada em 2004, em 
Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade Federal 
de Santa Maria (RS), onde 
também fez mestrado em 
Conforto dos Ambientes 
Construídos, a missão de 
Paola Neubauer é concre-
tizar os sonhos dos clien-
tes, orientando-os para as 
melhores e mais modernas 
soluções de construções 
existentes no mercado.

O resultado desse traba-
lho são projetos genuínos, 
funcionais e modernos, 
com consciência ambiental 
e econômica.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br
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Homem bêbado agride esposa com 
barra de ferro e pedaço de madeira

Desconhecido furta 15 notes 
avaliados em R$ 55 mil 

A Guarda Civil pren-
deu em flagrante 
um homem acusa-

do de agredir a esposa com 
uma barra de ferro e um 
pedaço de madeira. A mu-
lher, de 37 anos, ficou gra-
vemente ferida na cabeça e 
teve um dos dedos fratura-
do. Ela foi encaminhada à 
UPA. O crime ocorreu na 
noite de segunda-feira (11) 
no Núcleo Habitacional 
Brigadeiro Faria Lima, em 
Indaiatuba.  

Ao serem acionados, os 
guardas municipais foram 
até o local e indagaram a 
vítima, a qual disse que seu 
companheiro havia saído 
para buscar os filhos na 
escola e quando retornou 
estava bêbado. Então ele 
iniciou uma discussão e 

Um homem ainda não iden-
tificado invadiu uma escola 
particular no Jardim Peres, 
em Indaiatuba, e furtou 15 
notebooks, deixando um preju-
ízo em torno de R$ 55 mil, de 
acordo com o proprietário da 
escola. O crime aconteceu na 
madrugada de quinta-feira (7), 
mas as imagens do circuito de 
segurança foram divulgadas na 
segunda-feira (11).

Câmeras do lado de fora 
também deixaram registrado 
o momento em que o suspeito 
saiu do prédio a pé com uma 
lixeira usada para carregar os 
objetos furtados e uma bolsa. 
Ele ainda usou uma bicicleta, 
que também foi retirada do 

Agressor foi preso em flagrante e a mulher de 37 anos teve de ser encaminhada para a UPA

passou a agredir a vítima 
com uma barra de ferro, 
desferindo golpes na ca-
beça dela. Relatou ainda 
que já havia sido agredida 
mais ou menos em outras 
cinco ocasiões, sendo que 
no ano passado ele havia 
quebrado o braço da ví-

tima durante uma dessas 
agressões. 

A mulher também con-
tou que teria sido agredida 
com pedaço de madeira, 
de modo que a violência 
permaneceu por mais de 
uma hora. O capturado 
ainda teria pego uma faca 

DIVULGAÇÃO

POLÍCIA RODOVIÁRIA

Os estragos foram maiores do lado direito da parte frontal do Gol

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

local, para apoiar os equipa-
mentos furtados. Além dos 15 
notebooks, a bicicleta e o cesto 
de lixo, foram levados uma 
barraca e um aspirador de pó.

Em um vídeo gravado por 
uma câmera de segurança, o 
suspeito pode ser visto entrando 
por uma janela e, em seguida, 
recolhendo os notebooks pela 
sala. Ele passa uma tevê pela 
mesma janela por onde entrou.

A equipe de segurança en-
trou em contato para comunicar 
o disparo do alarme. A ronda 
da empresa, ao checar no local, 
viu a cerca e o portão lateral 
violados. A polícia foi acionada 
(Rayane Lins, do programa de 
estágio).

Colisão frontal deixa feridas mãe e filha 
de dois  anos na Rodovia Santos Dumont

Uma mulher e a filha de 
dois anos ficaram feridas 
sem gravidade após o carro 
em que viajavam, um Etios, 
bater de frente com um 
Gol, por volta de meio-dia 
do sábado (9), na Rodovia 
Santos Dumont, altura do 
km 58. 

Conforme a Polícia Ro-
doviária, o motorista do 
Gol, que seguia sentido 
Salto, disse não ter visto o 
Etios, em sentido contrário, 
quando tentou acessar a 
alça para a rodovia e não 
conseguiu frear a tempo de 
evitar a colisão.

Os dois motoristas não 
se feriram. A mulher e a 

filha, que estavam no banco 
detrás, acabaram se machu-
cando porque foram arre-
messadas sobre os bancos da 
frente. Ambas foram levadas 

e a ameaçado de morte.
Familiares levaram a 

mulher para a UPA, onde 
passou por atendimento 
médico. A vítima ainda 
apresentava hematomas 
na coxa esquerda, além de 
escoriações nas pernas e 
nos braços e um dos olhos 

da vítima apresentava 
uma mancha roxa na parte 
inferior, possivelmente 
ocasionado por agressões 
anteriores.

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

Viatura do programa Caminho das Rosas, da Prefeitura de 
Indaiatuba, que socorre vítimas de violência doméstica 

ao hospital Augusto de 
Oliveira Camargo. 

(Rayane Lins, do pro-
grama de estágio).
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Cultura Maker trabalha a abordagem 
do conceito de transdisciplinaridade 
Objetivo é quebrar as barreiras en-
tre as disciplinas e trabalhar a uni-
dade para o conhecimento

A transdisciplinari-
dade é um método 
de ensino que visa 

quebrar as barreiras entre 
as disciplinas e trabalhar a 
unidade do conhecimento, 
estimulando uma nova 
compreensão da realidade, 
passando entre as discipli-
nas e além delas. Ao invés 
do aluno aprender separa-
damente a matemática, a 
física, a ciência e assim por 
diante, ele passa a compre-
ender a forma como os 
diferentes conhecimentos 
trabalhados na escola são 
utilizados para um projeto 
de vida. O resultado disso 
é a transformação do aluno 
de forma global.

Uma forma de colocar 
em prática essa abordagem 
é levar o cultura maker 
para dentro do ambien-
te escolar, utilizando a 
estrutura da Sala Maker 
para incentivar a criação 
de projetos que abordem 
conteúdos multidisciplina-
res. “A proposta vai além 

de um ambiente divertido 
na escola. Os projetos, 
que podem ser trabalha-
dos com diferentes faixas 
etárias de alunos, podem 
transcender o conhecimen-
to comum e levar o aluno a 
traçar um planejamento de 
vida. Como por exemplo, o 
estudo de próteses huma-
nas: o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento são estu-
dos complexos que podem 
começar na escola e levar a 
uma especialização profis-
sional”, explica o CEO da 
empresa Amado Maker, de 
Indaiatuba, Marcelo Ama-
do, que é especialista na 
implantação da Educação 
Maker em escolas.

Escolas do mundo in-
teiro estão incorporando 
ao currículo os princí-
pios e práticas da cultura 
maker, trabalhando os 
conteúdos do currícu-
lo básico de forma mais 
criativa, com foco na apli-
cabilidade da teoria em 
projetos concretos e assim 
integrando as disciplinas 
para um aprendizado con-
textualizado.

Sala Maker preparada para apresentar novos 
conceitos de educação e de aprendizado

DIVULGAÇÃO

Fab Lab recebe alunos para integração Projeto ‘Arte e Terra’ oferece oficinas de 
cerâmica em Sumaré para indaiatubanosA empresa Amado Maker 

possui em Indaiatuba um 
laboratório Fab Lab, o qual 
pode ser utilizado por alu-
nos de forma independente, 
de modo que possa apoiar 
o processo de criação dos 
estudantes e transformar a 
educação deles. 

Para utilizar os serviços 
da Adelaide Decorações é 
preciso entrar em contato 
pelo WhatsApp (19) 9 9867-
4163 e marcar uma visita 
técnica. A partir disso, os 

As oficinas do projeto 
“Arte e Terra” iniciaram na 
segunda-feira (11) na cida-
de de Sumaré. As oficinas 
oferecem aulas gratuitas de 
cerâmica e acontecem duas 
vezes na semana. Morado-
res de Indaiatuba podem 
participar.

Com a participação de 
cerca de 90 alunos, o projeto 
tem duração de cinco meses 
e é uma ótima oportunidade 
para que os participantes 

técnicos organizam uma vi-
sita para conhecer o espaço 
e as possibilidades. 

“Nós já recebemos al-
gumas escolas da cidade e 
da região e pessoas comuns 
que possuem grandes ideias. 
Nosso objetivo é aproximar 
as pessoas das possibilida-
des tecnológicas que podem 
transformar o mundo”, fina-
liza a diretora financeira da 
empresa, Marina Amado, 
que tem trabalhado para 
ampliar o projeto.. (LF).

LAIS FERNANDES
Especial para o Mais Expressão

possam complementar suas 
rendas, já que as peças cria-
das nas oficinas poderão ser 
comercializadas ao final das 
aulas. 

Estimulando assim, a 
economia criativa e a ge-
ração de renda na cidade, 
além da formação de jovens 
e adultos em situação de 
vulnerabilidade social, que 
são as principais metas da 
proposta. 

O “Arte da Terra” é pro-

duzido pela Renovarte Pro-
duções Culturais, em parce-
ria com o Ateliê Simim, e 
ainda conta com o incentivo 
da Secretaria Especial da 
Cultura e do Ministério do 
Turismo, por meio da Lei de 
Incentivo à Cultura. 

Os interessados devem 
buscar mais informações 
pelo whatsapp da organi-
zação: (19) 97408-7044. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).
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Famílias, alunos e mestres em conexão 
para encerrar o ciclo no Colégio Meta
Fim da primeira unidade letiva marca o encontro de professores com pais para falar do ensino

A primeira unidade 
letiva termina e nada 
melhor do que re-

fletir sobre os aspectos que 
envolvem os processos de 
ensino e de aprendizagem, 
visando ao aprimoramento 
dos estudantes e da vida 
escolar deles.

O engajamento dos pais 
em encontros periódicos 

com os professores de seus 
filhos contribui significati-
vamente para o sucesso do 
desenvolvimento, sobretudo 
das crianças e jovens. Sentir 
que os pais se interessam 
em conhecer a escola, ter 
contato direto com seus 
professores e as metodolo-
gias de ensino empregadas, 
proporcionam conforto e 

segurança aos educandos, 
além de cultivar a autoesti-
ma deles.

Quando os encontros 
entre família e escola pres-
supõem ainda a participação 
efetiva dos estudantes, são 
produzidos momentos va-
liosos de interação, tornando 
mais eficaz a compreensão 
do que se processa no am-

DIVULGAÇÃO

Encontros foram exclusivos e personalizados
Na última quarta (6), 

realizou-se o encontro entre 
famílias, estudantes e mes-
tres do Colégio Meta. Os 
pais compareceram à escola 
acompanhados por seus 
filhos, para serem atendidos 
pelos mestres que condu-
zem o processo de ensino. 
Os atendimentos ocorreram 
durante os períodos regu-
lares, de forma exclusiva e 
personalizada.

Os ambientes da escola 
foram, aos poucos, ocupados 
por nobres presenças, o que 
revelou, mais uma vez, que 

educação se faz em parceria. 
O trabalho desenvolvido 

na escola complementa a 
educação recebida em casa, 
suprindo necessidades aca-
dêmicas e contribuindo com 
o desenvolvimento pessoal 
do educando. 

Famílias e estudantes fo-
ram atendidos pelos mestres, 
proporcionando o suporte e 
incentivo necessários à for-
mação integral. Com isso, 
puderam melhorar a relação 
e aparar eventuais arestas 
para a sequência do trabalho 
conjunto.

Admirável observar a 
proatividade das crianças 
e jovens nos diálogos esta-
belecidos com seus profes-
sores. Não poderia haver 
melhor estratégia para um 
Colégio que se propõe a for-
mar cidadãos, integralmente, 
competentes para realizar 
interferências e transformar 
realidades. 

De acordo com a diretora 
pedagógica Ana Paula Maz-
za Cruz, é fundamental que 
a escola incentive o diálogo 
das famílias e dos estudantes 
com os professores e coor-

denadores. Dessa forma, é 
possível sanar problemas e 
dificuldades, tirar dúvidas, 
dar sugestões, entre outros. 
Faz parte da convivência e 
do processo da relação entre 
alunos e escola. 

“A escuta ativa precisa 
prevalecer para estreitar 
as relações. Pais e filhos 
passam a compreender a es-
sência de seu protagonismo 
na escola e se sentem verda-
deiramente apoiados. Isso é 
uma parceria comprometida 
com o desafio de educar”, 
diz ela. 

Crianças e jovens são proativos 

biente familiar e escolar, 
assim como a percepção do 
que é preciso ser feito para 
aprender ou ensinar sempre 
mais e melhor. 

Por meio de interações 
pessoais, torna-se bem mais 
simples identificar e corri-
gir possíveis problemas de 
aprendizagem ou compor-
tamentais das crianças e 

adolescentes. 
Melhor ainda, quando os 

estudantes participam desses 
encontros ativamente discu-
tindo sua performance, suas 
habilidades, competências 
e dificuldades, construindo 
atitudes e procedimentos 
adequados para lidar com as 
potencialidades individuais, 
de modo a atingir o sucesso.

Pais, filhos e mestres formam uma parceria comprometida com o desafio de educar
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Adelaide Decorações procura reforçar
a proximidade com os seus clientes

OPORTUNIDADE– 
Curso gratuito e presencial 
“Modelagem de roupas para 
bebê e infantil”, de 24 de 
abril a 25 de maio, no Senai, 
manhã e tarde. Inscrições: 
https://www.sympla.com.
br/evento/modelagem-de-
-roupas-para-moda-bebe-
-e-infantil-senai-sebrae-
-d-5238-5239/1516840. 

VEÍCULOS - Ranking 
divulgado pelo Detran nes-
ta semana traz as 10 cida-
des paulistas com mais re-
gistros de veículos elétricos 
e híbridos. Indaiatuba está 
na sexta posição do Estado 
com maior número desse 
tipo de veículo, possuindo 
atualmente 145 veículos do 
tipo, emplacados na cidade. 

EMPRESAS – Curso no 
Sebrae Indaiatuba, online e 
gratuito, de marketing digital 
para gestores de empresas, 
com duração de 30 horas 
e o certificado. Inscrições: 
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/cursosonline/
marketing-digital-para-su-
a-empresa-equipe-comer-
cial,12e7125576a4e710Vg-
nVCM100000d701210aR-
CRD

RECLAMAÇÕES - 
Dados divulgados pelo Pro-
con-SP dizem que reclama-
ções de compras online em 
2021 cresceram 536% em 
comparação a 2019 – último 
ano antes do início da pan-
demia de Covid-19. Foram 
498.877 queixas em 2021 
contra 301.672 em 2020, e 
78.419 em 2019

Empresa familiar, com mais de 20 anos no mercado de 
Indaiatuba e região, oferece produtos de qualidade para 
atender de forma personalizada casas e escritórios 

Proprietária iniciou empresa sozinha

A Adelaide Decora-
ções, presente no 
mercado de Indaia-

tuba desde 1998, é uma em-
presa familiar voltada para 
a confecção de produtos de 
decoração, como cortinas, 
persianas, papel de parede, 
colchas, almofadas, tapetes 
e toldos, que sempre se preo-
cupou em atender seus clien-
tes da melhor forma possível 
com respeito e honestidade.

Com o desejo de se tornar 
mais presente na vida do fi-
lho e dos familiares, a atual 
proprietária Adelaide de 
Oliveira, se demitiu do seu 
antigo trabalho como secre-
tária executiva e começou a 

se dedicar à família e a tra-
balhos manuais. “Comecei 
com costura e quando leva-
va meu filho para a escola, 
aproveitava esse tempo para 
fazer cursos de aperfeiçoa-
mento e alta costura”.

Adelaide é de São Pau-
lo capital e iniciou seus 
trabalhos em dezembro de 
1994, quando morava em 
Vinhedo, porém abriu sua 
primeira loja em Indaiatuba 
4 anos depois. “No início 
não foi nada fácil, mas com 
persistência, dedicação e 
ajuda de pessoas queridas, 
fui me fortalecendo nesta 
cidade e cada vez me de-
dicando mais para atender 
com qualidade, muito res-
peito e carinho pelos meus 
clientes”, conta.

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

A empresa tem sede em 
Indaiatuba, mas também 
atende as cidades da região. 
Atualmente conta com um 
escritório com showroom 
para receber os clientes e 
também um ateliê para as 
costureiras e instalador. O 
atendimento é feito com 
horário marcado, através 
do WhatsApp (19) 99763-
2829 ou pelo telefone fixo 
(19) 3894-4638, onde a 
pessoa pode se dirigir até o 
escritório, marcar uma visi-
ta na própria residência ou 
na empresa do cliente, para 
melhor análise de como a 
decoração pode ser feita. 

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

A proprietária da Ade-
laide Decorações, Adelaide 
de Oliveira, conta que no 
início dos atendimentos ela 
trabalhava sozinha e fazia 
de tudo um pouco, desde a 
visita ao cliente até a com-
pra dos materiais, produção 
e instalação.

“Sim, eu pegava a minha 
escada, a maleta de instala-
ção e ia toda feliz fazer o 
meu trabalho. Tanto com 
cortinas, persianas e almo-
fadas, quanto com papel 
de parede. Hoje, graças a 
Deus, tenho uma equipe 
maravilhosa, treinada e 
capacitada para a atividade, 
que me ajuda muito, somos 

DIVULGAÇÃO

A Adelaide Decorações atende em Indaiatuba e 
em várias cidades da região desde 1998

uma família. A Adelaide 
Decorações”, afirmou ele. 

A empresa trabalha com 
portfólio de produtos de alta 
qualidade, buscando sempre 
oferecer aos seus clientes a 
melhor solução para as suas 
necessidades e desenvolver 
produtos focados na inova-
ção e no planejamento.  

Os planos para o futuro 
da Adelaide Decorações 
envolvem expandir o seu 
negócio para mais cidades 
ainda e continuar atendendo 
os clientes da melhor forma 
possível, trazendo o melhor 
do mundo da decoração 
para seus clientes e amigos. 
(RL).Escritório de atendimento da Adelaide Decorações

DIVULGAÇÃO
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Até 80% dos casos de cegueira podem ser 
evitados e não são por diferentes razões

Acompanhamento oftalmológico deve ser constante

Pelo menos de 60% 
a 80% dos casos de 
cegueira podem ser 

evitados com cuidados bá-
sicos indispensáveis, de 
acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
mas eles acabam não sendo 
observados por diferentes 
razões..

Por esse motivo, o Brasil 
tem mais de 6,5 milhões de 
pessoas com alguma defi-
ciência visual e desse total 
pelo menos 582 mil pessoas 
são completamente cegas. 
Não há números disponíveis 
de Indaiatuba nesse uni-
verso, mas acredita-se que 
exista uma proporcionalida-
de em relação aos números 
do pais.

Para tentar conscientizar 

Por isso, a Organização Mundial da Saúde criou o ‘Abril Marrom’ como forma de conscientização

as autoridades e as pessoas 
para a necessidade de se 
tomar os cuidados bási-
cos, a OMS criou o “Abril 
Marrom”, como forma de 
chamar a atenção para a 
importância de se tomar 
medidas.

Catarata 
“A principal causa de 

cegueira em Indaiatuba, 
no Brasil e no mundo é a 
catarata, que afeta mais 
pacientes da terceira idade 
e muitas vezes é decorrente 
do envelhecimento do cris-
talino. Ele vai ficando opaco 
e causa uma turvação de vi-
são”, expõe o oftalmologista 
Frederico Xavier, da Clínica 
Promédica. 

O médico também acres-
centa que existem outras for-
mas de catarata, que acome-
tem pacientes mais jovens, 

O oftalmologista Fre-
derico Xavier, da Clíni-
ca Promédica, afirma que, 
muitas vezes, a população 
acaba tendo dificuldade de 
acesso a consultas com o 
oftalmologista, o que pode 
agravar a situação e até levar 
a cegueiras e que é um fator 
responsável pelo quadro de 
casos.

REPRODUÇÃO

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

como a catarata congênita, 
que acontece quando o bebê 
nasce com a doença e precisa 
de uma abordagem cirúrgica 
rápida. “Esse é um dos moti-
vos de se realizar o teste do 
olhinho”, destaca.

Outras causas
Outros fatores também 

podem ocasionar cegueira, 
como um trauma contuso 
ocular, que pode ocasionar a 
catarata, ou o uso constante 
de corticoides para trata-
mento de doenças autoimu-
nes, como lúpus e artrite 
reumatoide. 

O doutor Frederico Xa-
vier salienta ainda que a 
segunda maior causa de 
cegueira está nos casos de 
erros de refração, como mio-
pia, hipermetropia e astig-
matismo, que são tratáveis 
com o uso de óculos.

“Para prevenção da ce-
gueira, o ideal é que se 
tenha o acompanhamento 
oftalmológico desde o nas-
cimento. O teste do olhinho 
é o primeiro exame oftal-
mológico realizado, nor-
malmente pelo pediatra, na 
maternidade. Na sequência, 
com dois, três meses, você já 
pode levar o bebê ao oftal-

O oftalmologista Frederico Xavier, da Clínica 
Promédica: cuidados básicos são essenciais

mo, que consegue fazer um 
exame um pouquinho mais 
preciso e análise de algumas 
estruturas do globo ocular e, 
daí para a frente, manter o 
acompanhamento pelo me-
nos uma vez por ano, desde 
que não apresente nenhuma 
dificuldade para enxergar”, 
ressalta o médico especia-
lista. (HM)

MAMOGRAFIA - A 
Carreta da Mamografia fará 
cerca de 500 exames entre 
os dias 19 e 30 de abril, no 
estacionamento do Hospi-
tal Dia. De acordo com a 
Prefeitura, a convocação 
das pacientes será feita por 
e-mail e por WhatsApp. O 
projeto, que é do governo 
de São Paulo, transita por 
todo o Estado, ajudando na 
realização do exame

ÓBITOS - Durante 
a última semana, entre 
os dias 6 e 13 de abril, 
o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo, de In-
daiatuba, não registrou 
nenuma morte referente 
aos sintomas de síndromes 
respiratórias agudas. No 
mesmo período, no en-
tanto, o hospital registrou 
a internação de 17 novas 
pessoas com os sintomas. 

TELEMEDICINA - 
Mesmo no feriado de Pás-
coa, os atendimentos pela 
telemedicina irão acontecer 
durante a sexta-feira (15). 
No sábado (16) e domingo 
(17) o serviço não funcio-
nará. Urgências e emergên-
cias seguem na UPA e no 
HAOC. O plantão odontoló-
gico, também  realizado na 
UPA, funcionará de sábado 
à terça, das 7h às 19h.

MÁSCARAS - Em 
nota, a Prefeitura de Indaia-
tuba reforçou a obrigatorie-
dade do uso de máscaras 
em unidades de saúde e 
transporte coletivo. O re-
forço vai ao encontro do 
decreto do governo de São 
Paulo, que flexibilizou o uso 
de máscaras em ambientes 
abertos e fechados, porém, 
mantendo a obrigação para 
o transporte e a saúde

DENGUE - A equipe 
responsável pelo controle 
da dengue realizou ações 
com dispersão de inseticida 
nos bairros Jd. Morada do 
Sol e João Piolli. O objetivo 
é conter a propagação dos 
insentos e evitar focos da do-
ença. O produto utilizado na 
disperção não oferece risco à 
saúde, mas foi recomendado 
retirar as roupas do varal e a 
comida dos animais.  

• Tome cuidado com a higiene dos olhos e com as 
mãos, que podem levar bactérias aos olhos

• Use óculos de sol com proteção ultravioleta, que 
protegem a retina e o cristalino da exposição nociva aos 
raios ultravioleta do sol

• Os óculos de sol também previnem a degeneração 
macular e a catarata, que podem causar cegueira

PARA MANTER A SAÚDE DOS OLHOS

FONTE: CLÍNICA PROMÉDICA

ANIVERSARIANTES DE ABRIL

ADILSON APARECIDO 
DE OLIVEIRA

05/03

ADRIANA 
MENDES

04/03

JOSILENE CONCEIÇÃO 
BARBALHO

06/03

JANAINA GONÇALVES 
RODRIGUES

05/03

ELIONAI RAMOS DE 
OLIVEIRA

07/03

MARA MARIA 
CRISTINA ARAUJO

06/03

ROMILDO 
SANTOS VIANA

09/03

TICIANA ALVES DE 
OLIVEIRA RODRIGUES

15/03

JOAO ROBERTO 
DELEGA

09/03

ELISANGELA 
MORAES ROSA

10/03

WELLINGTON DE 
OLIVEIRA GUIRALDO

22/03

MIGUEL BRITO DOS 
SANTOS

23/03

MARIA ROSA 
RODRIGUES SOARES

24/03

JOAQUINA DE FATIMA 
MENDONÇA DA SILVA

26/03

ANDERSON RIBEIRO 
DA SILVA

25/03

IVONETE ALEXANDRINA 
SANTOS

27/03

URSULA DANGEL 
ROCHA

17/03





Muni Brasil está no Frutos deste ano
Startup, que trabalha com comér-
cio social e chegou a Indaiatuba em 
2021, será Prêmio Revelação
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são: “Cresci aqui em Indaia-
tuba e sei da importância 
do prêmio e de outros que 
ocuparam este mesmo espaço 
de revelação e que hoje são 
gigantes na cidade; e pela 
felicidade em poder comparar 
nossa trajetória ascendente 
entre o primeiro dia e onde 
estamos hoje, que o esforço da 
equipe Muni em levar nossos 
princípios e qualidade para a 
casa dos indaiatubanos deu 
muitos frutos. Mas, além do 
reconhecimento, enxergamos 
a nossa participação como 
uma oportunidade de que 
mais pessoas nos conheçam 
e se identifiquem com nosso 
trabalho”, afirmou.

Revolução
“A empresa nasceu não 

só fruto das oportunidades 
que a pandemia de Covid-19 
trouxe na área de tecnolo-
gia, mas da vontade de seus 
fundadores em revolucionar 
a maneira que fazemos as 
nossas compras de supermer-
cado, gerando oportunidades 
para as pessoas atingirem 

A equipe de Growth da Muni Brasil, que revolucionou conceitos de compras em Indaiatuba

HELLICA MIRANDA
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Troféu exalta empresas e empreendedores de destaque
Reconhecido como o 

melhor e maior evento de 
premiação de Indaiatuba e 
região, o Troféu Frutos de 
Indaiá foi criado em 2005, 
com o intuito de premiar e ce-
lebrar pessoas e empresas que 
produzem na cidade, gerando 
emprego e renda e sendo tam-
bém responsáveis por fazer de 
Indaiatuba uma das melhores 

cidades para se morar em todo 
o Brasil e a cidade está entre 
as três primeiras no ranking 
nacional nos últimos 20 anos.

A última edição do Fru-
tos, que aconteceu em 6 de 
novembro de 2021, contou 
com apresentação do cantor 
Alexandre Pires, que perfor-
mou grandes sucessos (como 

“Que se chama amor”, “Essa 
tal liberdade”, “Morango do 
Nordeste” e “Sai da minha 
aba”), com o espetáculo O 
Baile do Nêgo Véio 2, ocu-
pando palco que neste ano 
terá a dupla Marcos & Belutti, 
responsáveis pelo sucesso de 
“Domingo de Manhã”. (HM).

Criada em 2020 na Co-
lômbia, a startup de 
social commerce Muni 

Brasil chegou ao país no 
início de 2021 e escolheu 
Indaiatuba para iniciar o seu 
processo de expansão. A 
empresa está na cidade desde 
setembro do ano passado e 
receberá o prêmio revelação 
na edição deste ano do Troféu 
Frutos de Indaiá, evento do 
Grupo Mais Expressão.

Se destacando como uma 
plataforma de compras em 
grupo, a partir da determina-
ção de um líder local respon-
sável por distribuir as merca-
dorias, recebendo comissão 
por suas vendas, a Muni tam-
bém surge como uma forma 
de realizar compras de forma 
mais consciente e ambiental-
mente correta.

Para Gabriel Ramires, in-
tegrante da equipe de Growth 
da Muni, os dois principais 
motivos de felicidade por 
participar do Frutos de Indaiá 

REPRODUÇÃO

seus objetivos financeiros, 
pessoais e garantir o acesso 
seguro ao comércio online 
de produtos de qualidade”, 
destaca Gabriel.

Ele também ressalta que 
os principais valores da Muni 

são os preços dos produtos — 
até 40% mais baratos que ou-
tros supermercados da cidade 
—, a conveniência — pois os 
clientes dos líderes de comu-
nidade recebem suas compras 
sem custos de frete no dia 

seguinte —, e o compromisso 
com a qualidade: “Buscamos 
entregar sempre os melhores 
produtos e contamos com os 
meios apropriados de suporte 
caso ocorra algo com as mer-
cadorias”.
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Equipes de artes marciais conquistam 
medalhas e títulos para a cidade

As artes marciais de 
Indaiatuba seguem 
representando bem 

a cidade na busca pelos 
lugares mais altos do pódio. 
No mês de março, atletas 
do Judô e do Jiu-Jitsu obti-
veram desempenho bastante 
comemorado em compe-
tições estaduais. As duas 
equipes são formadas por 
atletas da Academia CTI, 
que tem uma parceria com 
a Prefeitura de Indaiatuba. 

A equipe de Judô dispu-
tou a Copa São Paulo Aspi-
rantes e Master, competição 
que abriu o calendário da 
Federação Paulista de Judô, 
em São Bernardo do Campo. 
Com 14 atletas no total, a 

equipe conquistou 4 meda-
lhas. As de ouro ficaram com 
Pedro Costa (Adulto Meio 
Médio) e Frederico Melo 
(Master pesado 2), enquanto 
os bronzes vieram com Gui-
lherme Leite (Adulto Meio 
Médio) e Bruno Andrade 
(Master Pesado 2). 

Além de atleta, Bruno 
Andrade é o técnico da equi-
pe. Sensei faixa preta em 
segundo dan, ele ficou con-
tente com o desempenho da 
equipe. “A expectativa para 
o ano de 2022 é enorme. 
Saímos de um período de 
pandemia e já estreando 
dessa forma, só nos mostra 
a qualidade do trabalho e 
a dedicação de todos nos 
treinos”, comentou ao Mais 
Expressão. A próxima com-
petição da equipe será em 
maio.

Judô e Jiu-Jitsu se destacaram em 
competições em março; grupos são 
treinados pela Academia CTI e re-
presentam a Prefeitura de Indaiatu-
ba nas competições

DIVULGAÇÃO
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O Jiu-Jitsu da cidade tam-
bém conseguiu bons resulta-
dos no Paulista organizado 
pela Confederação Brasileira 
de Jiu Jitsu Esportivo. A atle-
ta Sofia Souza foi campeã na 
categoria feminino infanto 
juvenil B, ganhando as suas 
lutas de forma convincente e 
conseguindo mais de 10 pon-
tos de vantagem. Na disputa 
principal, ainda conseguiu a 

finalização. Vice-campeã na 
categoria feminino juvenil, 
Graziela Souza também teve 
um ótimo desempenho, per-
dendo a primeira colocação 
por detalhes. 

De acordo com o pro-
fessor Robert Salla, o de-
sempenho dá ânimo para as 
próximas metas, que incluem 
uma etapa do Paulista, or-
ganizada pela Federação 

Paulista de Jiu-Jitsu (FPJJ). 
“A equipe está se desenvol-
vendo muito bem, temos um 
material humano muito bom 
e o calendário está cheio”. O 
técnico também contou que 
durante a pandemia os trei-
namentos focaram bastante 
nas posições de movimenta-
ção, uma vez que para a luta 
é preciso de um outro atleta 
para treinar.

Atletas de Indaiatuba são medalhistas no Judô:  
Frederico Melo (segundo da esquerda para direi-
ta) e Bruno Andrade (primeiro à direita)

Sofia Souza (à esq.), campeã na categoria infanto 
juvenil B, técnico Robert Salla (ao centro) e Gra-
ziella Souza, vice-campeã na categoria juvenil 



Volante Pablo deixa o Primavera e 
acerta com a equipe da Chapecoense 

O elenco principal do 
Primavera retornou 
aos treinos físicos 

no começo desta última se-
mana. O trabalho vem sendo 
coordenado pelo preparador 
físico Maurinho já visando a 
preparação para o próximo 
compromisso do time, a 
Copa Paulista, que ainda não 
tem uma data oficial de iní-
cio. Em meio aos processos 
de transferências, um nome 
que não retornará para a dis-
puta da competição estadual 
é a do volante Pablo. 

O volante de 26 anos, que 
disputou 15 partidas pelo 
Fantasma neste ano, acertou 
contrato definitivo com a 
Chapecoense e irá encorpar 
o elenco para a disputa da 
Série B do Brasileirão. O 
contrato do jogador vai até 

Atleta não ficará para Copa Paulista; equipe retomou trabalhos, mas elenco não está fechado

30 de novembro de 2022. 
Antes de jogar no Primave-
ra, Pablo passou por equipes 
como Tombense (2021), 
Brasil-RS (2020), Botafo-
go-SP (2019) e São Caetano 
(2018 e 2019). 

Durante a A-2, Pablo 

Sub 15 e 17 iniciam com pé direito 
As equipes juniores do 

Primavera começaram a 
competição estadual com 
o pé direito, jogando no úl-
timo sábado contra o Salto 
FC, em Salto. Enquanto 
o Sub 15 conquistou uma 
vitória por 3-0, o Sub 17 
empatou em um jogo sem 
gols. 

Sub-15
Com dois gols de Raul e 

um de Thiago, o Fantasma 
não tomou conhecimento 
do adversário e conquistou 
uma boa vitória. Por conta 
do largo placar, o Primavera 
assumiu a primeira coloca-
ção do Grupo 07, seguido 
de perto pelo São Bento. O 
Ska, próximo adversário, 
empatou em 1-1 com o 
Desportivo Brasil, jogando 
em seus domínios. 

SANDRO RODRIGUES/EC PRIMAVERA
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alternou bons e maus mo-
mentos com a camisa do Pri-
mavera. Ainda com Ademir 
Fesan no comando da equi-
pe, o volante foi o titular nos 
cinco jogos em que estava 
disponível para atuar, fican-
do de fora apenas no jogo 

O “Memórias” desta semana traz mais um capítulo vitorioso da história do Primavera. O ano foi 
2001, quando o clube se sagrou campeão paulista da Série B2 (quinta divisão do estadual), garantindo 
assim o acesso à Série B1 em 2002. Na época, a equipe conquistou 20 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 
além de marcar 80 gols e sofrer 27. O Primavera teve ainda Zaltron como artilheiro da competição, 
com 21 gol anotados.

O volante Pablo, que foi negociado com a 
Chapecoense e já não disputa a Copa Paulista

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

que sacramentou a demissão 
de Fesan, no empate fora de 
casa contra o Lemense, na 
sexta rodada. 

No esquema do antigo 
técnico, Pablo era o “volante 
marcador”. Era quem mais 
dava suporte para o sistema 
defensivo. O jogador tam-
bém agradava o técnico pela 
sua capacidade em sair jo-
gando com a bola, evitando 
assim os famosos “chutões”. 

Com a mudança no co-
mando e a chegada de Wil-
son Júnior, o volante alter-
nou mais entre a titularidade 
e o banco, conseguindo de 
fato se firmar nos onze ini-
ciais já no final da primeira 
fase. Ao total, Pablo fez 10 
jogos com Júnior, 7 destes 
como titular. Ele acabou 
sendo reserva em três vi-
tórias fundamentais que o 
clube conseguiu em casa, 
contra Portuguesa Santista, 

Juventus e Red Bull Brasil. 
No entanto, o volante foi 
titular nas três partidas finais 
do clube na competição, 
contra o XV de Piracicaba, 
para confirmar a classifica-
ção, e nos jogos elimina-
tórios contra a Portuguesa, 
pelas quartas-de-final. 

Copa Paulista
Em contato com o jornal 

Mais Expressão, o Pri-
mavera informou ainda se 
prepara para a disputa da 
Copa Paulista, mas não está 
com o elenco fechado ainda.

 A ideia é formar um time 
que possa buscar o título da 
competição, que seja bem 
estruturado e que possa fazer 
uma boa competição. 

Ainda não há uma de-
finição sobre as datas ou 
mesmo todos os times par-
ticipantes da competição por 
enquanto. 

Sub-17
O resultado poderia ter 

sido melhor para o Fantasma, 
mas o empate ficou bom. 
Com o resultado, a equipe 
está na quarta colocação 
grupo, mas somente o Ituano 
venceu na estreia, deixando 
todos os outros times nive-
lados na pontuação. Próxi-
mo oponente, o Ska Brasil 
empatou em 2-2 contra o 
Desportivo Brasil.  

Equipes e regulamento
Além do Primavera, com-

põem o grupo 7 da competi-
ção mais cinco times: Des-
portivo Brasil (Porto Feliz), 
São Bento (Sorocaba), Ska 
Brasil (Santana de Parnaíba), 
Ituano (Itu) e Salto FC (Sal-
to). Todos os times do grupo 
jogam entre si em confrontos 
de ida e volta. (LM) 

Memórias do E.C. Primavera
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Áudio drama garante 
Paixão de Cristo hoje

O áudio drama, de-
rivado dos dramas 
radiofônicos que se 

tornaram moda nos anos 
1920, é um formato de en-
cenação que não conta com 
nenhum elemento visual, 
sendo composto apenas por 
atores e atrizes que contam 
uma história através de di-

Interpretado por Gerê Canova, que já atuou e dirigiu 
a apresentação presencial, formato busca aliar tradição 
de 21 anos com a inovação e estará no YouTube

álogos. Justamente por não 
conter imagens, inclui nar-
rações indicativas de ações, 
músicas e efeitos sonoros 
para criar uma atmosfera que 
permita ao ouvinte exercitar 
sua imaginação, criando 
as imagens em sua própria 
mente.

Esse foi o formato esco-
lhido para manter a tradição 
de forma inovadora por Gerê 
Canova, professor, ator, 

GERÊ CANOVA 

Produção é independente e gratuita para a população
“Nós não estamos ligados 

à Prefeitura, nem nenhuma 
empresa. É uma produção 
totalmente independente que 
a minha empresa de produção 
de áudio está produzindo com 
esses atores, esse pessoal que 
sempre fez parte da encena-
ção”, explica Gerê Canova, 
diretor da produção.

Para ele, a intenção do 
projeto é não deixar a tradição 
de lado por mais um ano, já 

que foi um evento realizado 
por 21 anos e a grande beleza 
do áudio drama está em per-
mitir que se compreenda toda 
a história sem a necessidade 
de imagens, sendo, inclusive, 
uma ferramenta de acessibi-
lidade.

“O áudio tem em torno de 
60 minutos, conta a história 
desde o batismo de Jesus, 
seus milagres, sua prisão, seus 
julgamentos, sua crucificação 

e sua ascensão”, ressalta o 
diretor, que realizou a direção 
geral, adaptação do texto e 
toda a produção do áudio em 
seu estúdio.

O áudio drama “A Paixão 
de Cristo: Jesus, a luz do 
mundo”, estreia nesta sexta, 
15 de abril, às 20h, no canal da 
Audiobook ImaginaSom no 
YouTube, não tem custo para 
acessar e ficará disponível 
depois de hoje. (HM).

diretor de teatro e produtor 
cultural que participa da en-
cenação da Paixão de Cristo 
de Indaiatuba desde 1998, 
tendo atuado como Jesus 
até 2009 e dirigindo o espe-
táculo de 2006 até a última 
edição, realizada antes da 
pandemia, em 2019. 

“A maioria dos atores 
que gravaram são atores lo-
cais, que já faziam a Paixão 
de Cristo antes, encenando, 
e também temos a participa-
ção de um dublador profis-
sional, Márcio Araújo, que é 
um dos maiores dubladores 
da atualidade no Brasil”, 
comenta Gerê. 

Márcio Araújo é um ator, 
dublador e diretor indaiatu-
bano, conhecido por dar voz 
a personagens de sucesso, 
como o robô Baymax de 
Operação Big Hero, Shino 
Aburame em Naruto, James 
em Pokémon e o herói Ho-
mem-Formiga no Universo 
Cinematográfico da Marvel.

No mercado desde os 
anos 1990, Márcio soma 
mais de 90 trabalhos entre 
filmes, animações, animes 
orientais, seriados e games. 
E, no áudio drama da Paixão 
de Cristo, o dublador dará 
voz a Jesus.

O dublador Márcio Araújo (à esq.) e Gerê Canova, diretor 
geral e responsável pela adaptação do texto

Continuam as vendas de 
ingressos do show dos Titãs

seis lugares. 
Os ingressos antecipados 

podem ser adquiridos na 
portaria do Indaiatuba Clu-
be (à Rua Oswaldo Cruz, 
40 – Vila Rossignati) de 
segunda à sexta-feira, das 
9h às 18h, e aos sábados, 
das 8h30 às 11h30. (Hellica 
Miranda).

Com preços que variam 
de R$ 80 a R$ 210 por pes-
soa, continuam as vendas de 
ingressos para o show dos 
Titãs no Indaiatuba Clube, 
marcado para 28 de maio.

De acordo com a organi-
zação, haverá duas catego-
rias: pista (em pé) e mesas 
numeradas cada uma com 

30° Maio Musical terá 49 
shows e 32 atrações locais

apresentam nos palcos do 
Maio Musical o artista Rodri-
go Teaser, reconhecido pela 
equipe de Michael Jackson e 
treinado por seu coreógrafo, 
em um grande tributo ao Rei 
do Pop, e artistas locais que 
fazem sucesso não só em ter-
ritório indaiatubano.

     Investimento
Como destacado por Tânia 

Castanho, secretária de Cul-
tura, as fontes de verbas para 
realização do evento variam: 
estima-se que o investimento 
municipal seja em torno de R$ 
300 a R$ 400 mil, mais o setor 
privado e o governo do Estado.

Atendendo a pedidos dos 
músicos de choro e em ho-
menagem ao autor do hino da 
cidade de Indaiatuba, Nabor 
Pires Camargo, um núcleo que 
leva seu nome será inaugurado 
no Casarão, onde serão traba-
lhados quatro pilares: choro, 
jazz, samba e MPB.

Durante a coletiva de im-
prensa de lançamento do 30° 
Maio Musical, o prefeito Nil-
son Gaspar (MDB) aproveitou 
para anunciar que, a partir da 
licitação, o Ginásio de Es-
portes de Indaiatuba deve ser 
transformado em um espaço 
de cultura e lazer com a capa-
cidade de receber público de 
cerca de mil pessoas.

O prazo é que em 2 anos o 
projeto de transformação seja 
concluído. (Hellica Miranda)

Realizado tradicionalmen-
te há 30 anos pela Secretaria 
de Cultura da Prefeitura de 
Indaiatuba, o Maio Musical 
é uma iniciativa de fomento 
à cultura. 

Neste ano, com progra-
mação extensa — que contará 
com 49 shows e 32 atrações 
locais, além das apresentações 
de 245 músicos locais —, o 
evento começa no dia 1º de 
maio e vai até o dia 29, com 
espetáculos apresentados na 
Alça de Acesso no Parque 
Ecológico (Prefeitura), no 
Ciaei e no Casarão Cultural 
Pau Preto.

Aquecimento
E o start da programação 

fica por conta do maestro 
João Carlos Martins, à fren-
te da regência da Bachiana 
Filarmônica SESI-SP, no dia 
30 de abril, às 20h, na Alça de 
Acesso à Prefeitura no Parque 
Ecológico. A participação no 
evento é gratuita.

Atrações
Com o compromisso de 

agradar a todos os gostos, a 
programação tem, entre as 
principais atrações, show do 
grupo Paralamas do Sucesso, 
com 40 anos de carreira; da 
banda CPM22, donos do hit 
“Um minuto para o fim do 
mundo” e do trio Melim, en-
toando seus sucessos do pop 
brasileiro.

Além destes, também se 
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Festival faz combinação
de música e gastronomia

Até o dia 8 de maio, 
os moradores de In-
daiatuba, Campinas 

e Valinhos vão poder se de-
liciar com menus inspirados 
na música no 15º Festival 
Campinas Restaurant Week, 
versão regional de um dos 
maiores festivais gastronô-
micos da América Latina, 
que ocorre simultaneamente 
em outros locais, como a 
capital.

Em Indaiatuba, a pro-
gramação está presente no 
Green House Gourmet, que 
apresenta um cardápio es-
pecial de almoço com duas 
opções para cada etapa da 
refeição, a R$ 69, das 12h 

às 15h, de segunda a sába-
do. Ao todo 32 restaurantes 
participam da proposta.

O CEO do festival no 
Brasil, Fernando Reis, afir-
ma que os menus serão 
completos (entrada, prato 
principal e sobremesa) e a 
preços fixos, contemplando 
três categorias: tradicional, 
plus e premium, no almoço 
e no jantar. 

O diferencial está na te-
mática: os chefs elaboraram 
menus inspirados na música 
para promover experiências 
inesquecíveis. Os menus 
especiais trarão referências 
musicais e de artistas conhe-
cidos, como Carmen Miran-
da, João Bosco, Aldir Blanc, 
Caetano Veloso e outros.

“Fazer da experiência 

Restaurant Week sempre 
mais completa para o con-
sumidor e construir pontes 
com os restaurantes são os 
nossos objetivos principais. 
Agregar os sentimentos, 
a estética, o repertório, a 
linguagem e a expressão 
que a quarta arte pode nos 
proporcionar será uma opor-
tunidade para construirmos 
experiências ainda mais 
prazerosas”, explica Fernan-
do Reis.

Ele destaca também a 
riqueza e a diversidade culi-
nária da região: “Da típica 
cozinha brasileira às delícias 
da gastronomia interna-
cional, os clientes poderão 
saborear criações especiais 
que trazem influências de 
diferentes culturas”

15ª edição do Restaurant Week conta com representantes 
das cidades de Indaiatuba, Campinas e Valinhos

GREEN HOUSE GOURMET

Green House Gourmet
Endereço: Rodovia Engenheiro 
Ermênio de Oliveira Penteado, 

s/n, Itaici - Indaiatuba - SP
Funcionamento: 

segunda a sábado, das 12h às 15h
Contato: (19) 9 9944-2028
Campinas Restaurant Week

SERVIÇO
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Clientes poderão ajudar entidade
Durante toda a 15ª edição 

do Festival Campinas Res-
taurant Week o consumidor 
poderá adicionar R$ 1 no fe-
chamento de sua conta para 
contribuir com a Associação 
Anhumas Quero-Quero.

A entidade tem a missão 
ser agente de mudança e da 
inclusão social para uma 
convivência cidadã e pací-
fica e ela atende hoje mais 
de 500 crianças em projetos 
socioeducativos. (HM).

Signo de Libra
Término de algumas di-
ficuldades para organizar 

ideias e seu ambiente. Algumas re-
formas ocorrem inesperadamente. 
Sua mente estará mais focada, mas o 
desejo de mudança pode criar limita-
ções. Mudanças em sua consciência 
ocorrem nesse momento. Alguns re-
ceios podem ser destruídos de vez. 
Momento para organizar contratos. 
Encerrando certas recordações e li-
bertação de algumas memórias.

Signo de Escorpião
Um grande mergulho nas 
emoções gera aumento no 

desejo pela procura de prazeres, di-
versões e vida sexual ativa. Os outros 
avalia sua popularidade. Pode ter su-
cesso com pessoas que vem de longe 
ou estrangeiros. Percepção de aspec-
tos de sua força pessoal aplicados no 
trabalho ocorre agora. Rompimentos 
em relacionamentos podem ocorrer.

Signo de Sagitário
Ocorre mergulhos em seu 
passado distante (seja da 

infância ou de outras vidas) e a par-
tir daí novos conhecimentos apare-
cem. Algumas dificuldades ligadas 
ás emoções descontroladas tendem a 
ficar sob controle. Discussões com fa-
miliares devido aos posicionamentos 
ideológicos ou políticos podem ocor-
rer nesse período. 

Signo de Capricórnio
Semanas onda cada dia traz 
novidades em sua percep-

ção de vida. Novas verdades surgem 
com muita clareza em sua cabeça. 
Sua vida social será inovadora, ines-
perada e trará perspectivas interes-
santes. Aceite sair quando alguém te 
convidar. Evite ficar isolado nesse 
período. Agitação mental seguida de 
risco de ser controlada por manique-
ísmos sociais.

Signo de Aquário
As induções que cobram 
por novos valores que pre-

encham sua curiosidade intelectual, 
continuam a todo vapor. Pode sentir 
necessidade de ler um bom livro, de 
estudar algo diferente, mas de passear 
e ir em locais amplos e arejados. Sua 
vida profissional pode ficar confusa 
temporariamente, para melhorar sua 
fala e expressão. 

Signo de Peixes
Semanas que precisam 
de calma, pois um certo 

teor de irritabilidade, impaciência 
e sensibilidade elevada, podem cau-
sar uma instabilidade em diversos 
setores de sua vida: nos relaciona-
mentos com irmãos, filhos, e alguns 
contratos serem rompidos. Há riscos 
de ficar dividido. Se estiver harmo-
nizado, sua capacidade de cura será 
altíssima.

HORÓSCOPO

De 14 de Abril a 21 de Abril de 2022

Signo de Áries
Momento em que as ações 
serão julgadas e, mais à 

frente, cobradas. Portanto, se você 
agiu de má fé ou sem perceber atuou 
de forma negativa de uns quatro me-
ses para cá, aproximadamente, surgi-
rão momentos difíceis para entender 
que sua essência é ser verdadeiro 
com aquilo que faz.  Pode não ser um 
bom momento para viver ou espalhar 
ideais polarizados, pois isso quebrará 
seus projetos ou planos, mesmo que 
financeiramente, neste momento es-
teja bem.

Signo de Touro
Gastos inesperados podem 
surgir. Há uma força de 

estabilidade confrontando um forte 
desejo de renovação e isso se aplica a 
seus hábitos, sua aparência, sua vida 
profissional e ao grau de força que 
possui para que enfrente as mudanças 
necessárias. Saiba que os fatos que 
ocorrem neste momento têm a função 
de despertar sua força de Vontade. 
Risco de se envolver em situações 
ideológicas infrutíferas.

Signo de Gêmeos
É importante ter cuidado 
com a supervalorização 

de sua capacidade de lidar com as 
finanças. Esta semana, o raciocínio 
e as palavras não fluem bem, embora 
sua intuição esteja muito fluida. Pode 
enfrentar interiormente, questões de 
rompimentos com estrangeiros, com 
viagens. Precisará lidar mais intensa-
mente com a constância e isso pode 
causar impaciência. Calma, tudo tem 
seu tempo e local para acontecer.

Signo de Câncer
Alguma situação pode estar 
desencadeando mudanças 

em sua maneira de se comunicar. Há 
rompimentos ocorrendo (seja no trato 
social ou no setor profissional) e será 
importante saber falar e cuidar bem 
de si. Expansões em seus negócios, 
porém, mais ao fim da semana pre-
cisará ter cuidado com documentos 
(perda, roubo ou compreensão errada 
do texto).

Signo de Leão
Mudanças ocorrem em sua 
vida profissional, podem 

surgir novidades tecnológicas. Novos 
acordos profissionais ocorrem e trazem 
grandes mudanças com possibilidades 
de ampliações financeiras. Reformas 
em documentos, comunicações e pro-
jetos pessoais. Mudanças em assuntos 
ligados ao passado.

Signo de Virgem
Período de término ou re-
formas em sua vida pro-

fissional. A capacidade de atuação 
da Força de Vontade é reformada. 
Na saúde existem riscos de dores na 
coluna. Pode ter que lidar com pessoas 
grosseiras, agressivas, controladoras 
ou com dificuldades em serem equi-
libradas nas ideologias. Mudanças na 
filosofia de vida e novas intuições ou 
percepções surgem.

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

Menu especial do Green House Gourmet, de Indaiatuba, é destaque no festival gastronômico



Daniela, proprietária do Tuia Restaurante, aniversariou 
no último dia 9, e recebeu um lindo arranjo da Floricultura 
Recanto das Flores, carinho do Jornal Mais Expressão. 
Desejamos felicidades sempre e que Deus a abençoe 
grandemente!

Itens arrecadas da campanha "Páscoa Solidária" 
sendo entregues para a instituição Formiguinhas 
do Amor.

Equipe gestora do Colégio Meta se reuniu com o 
assessor pedagógico, Robson Benedito, do Ético 
Sistema de Ensino.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022

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

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

Foi no último dia 8, que aconteceu no Tuia Armazém 
Restaurante a 1ª Noite da Costela, com show da 
Banda Rock ' N' Roça. A noite foi um sucesso e tudo 
maravilhoso. Parabéns Daniela e José!

A linda Nina com os tutores João e Helen em consulta na 
Clínica Bicho Amigo! Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715.

Itens arrecadas da campanha "Páscoa Solidária" 
sendo entregues para a instituição Formiguinhas 
do Amor.

Nossas queridas clientes Carol e Helena, proprietárias 
do Colégio Meta, recebendo uma orquídea da Recanto 
das Flores, mimo do Jornal Mais Expressão, pelos anos 
de parceria e amizade. Obrigada!

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Christian Meuci da Inset Clean e Senadora Simone Tebet 
no encontro de empresários do Lide Campinas!

A23A23SEXTA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2022

Nosso parceiro Junior do Siccob Cooplivre sempre muito 
bem informado!

Equipe da Tamandaré Tintas, Unidade Morada do sol, sempre prontos e muito atenciosos para atender seus clientes!

Gaião (a direita) da Shop Piscinas, com seus amigos e atletas do time de Handebol de Indaiatuba o IHC!

Dra. Alexsandra Manoel Garcia Advogada e Dra. Katia Precoma Psicóloga , parceiras do Mais Expressão, retomando 
as palestras com o tema Violência Contra a Mulher em Valinhos na Paróquia São José de Anchieta, tema este que 
trata de um problema que aumentou demais nesta pandemia!
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Negócios && Classificados
Nº 993  |  | 

CA09589 -  EXCELENTE CASA TÉRREA - RESIDENCIAL 
MARIA JOSÉ - AT 300 m² AC 260 m² 03 suítes, escritório, 
lavabo, sala 02 ambientes (estar e jantar), cozinha americana 
c/ ilha, tudo integrado com a área gourmet, despensa, lavan-
deria, área de luz, piscina com cascata, depósito, banheiro 
de apoio e 04 vagas para autos (02 cobertos). VENDA R$ 
1.600.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19) 99712-0636

CA09933 - AT 305 m² AC 197 m² - 03 suítes sendo 01 máster 
com closet, banheiro com cuba e ducha dupla, lavabo, sala de 
estar / jantar integrada, cozinha integrada com área gourmet, 
área de serviço, quintal, piscina, garagem para 04 autos sendo 
02 cobertas.. Condomínio com área de lazer e portaria 24 ho-
ras R$ 1.290.000,00. CORRETORA VILMA –  CRECI: 123124 
– TEL: (19) 99712-0636

CA10030 - OPORTUNIDADE - CASA A VENDA - CONDOMINIO 
FECHADO DI ROMA - JARDIM BELA VISTA -INDAIATUBA/SP - 03 
DORMITÓRIOS(SENDO 01 SUÍTE)SALA DE JANTAR E SALA DE 
ESTAR COM PÉ DIRETO DUPLO, COZINHA PLANEJADA INTE-
GRADA COM A SALA, LAVABO, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 
JARDIM, EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PROXIMO AO COLEGIO 
OBJETIVO, MERCADO SUMERBOL, DROGARIA SÃO PAULO. 
R$ 1.300.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: 
(19) 99600-1290

AP05482 - AU 103 m² - APARTAMENTO ALTO PADRÃO 
- EDIFÍCIO WINDS - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
VISTA PANORÂMICA PARA O PARQUE ECOLÓGICO EM 
INDAIATUBA - 03 dormitórios com armários sendo 01 suíte, wc 
social, roupeiro, lavabo, sala ampla dois ambientes, varanda 
gourmet em fechamento de vidro, churrasqueira com grill giratório, 
cozinha planejada com cooktop, coifa e forno, área de serviço 
com armários, aquecimento à gás instalado, garagem para 02 
autos coberta. Ar condicionado nos quartos e sala, persiana 
elétrica nos quartos, água com aquecimento a gás. Condomínio 
com ampla infraestrutura de lazer, piscina, salão de jogos, área 
gourmet, salão de festas, cinema, escritório, sala fitness, espaço 
para pilates, sauna, playground. R$ 855.000,00. CORRETOR 
EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10015 - AT 360 m² AU 315 m² - SOBRADO MODERNO 
ALTO PADRÃO - DUAS MARIAS - Pavimento térreo: sala de 
estar com pé direito duplo, sala de jantar, cozinha americana 
integrada, lavabo, área de serviço, suíte térrea, w.c., espaço 
gourmet, piscina, garagem coberta para 2 carros. Pavimento 
superior: hall, 3 suítes, sendo duas com closet e sacadas, 
máster com grande terraço, banheiro com cuba dupla, chuveiro 
duplo e banheira de imersão. Acabamentos de alto padrão, infra 
para ar condicionado, persiana elétrica nas suítes, sistema de 
som embutido no espaço gourmet, sala e cozinha, sistema 
de aquecimento solar com central de controle automática de 
temperatura, paisagismo contemporâneo. Excelente localiza-
ção, próximo ao parque Ecológico, centro, colégios, farmácia 
e mercados. Condomínio com área de lazer completa. R$ 
2.580.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11) 98512-9291.

CA10009 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - EXCELENTE SOBRA-
DO ALTO PADRÃO-AT.450 m² AC.368m² -Piso superior: 04 suítes 
(03 com ar condicionado) e uma sala de estar/academia (com ar 
condicionado)Piso inferior: sala de estar, sala de jantar, sala de 
TV, espaço gourmet (churrasqueira e forno de pizza) salão de 
jogos, cozinha, lavanderia, solarium e lavabo. Armários em todos 
os cômodos. Garagem coberta lado-a-lado para 03 carros.Piscina 
8,0 x 3,5 com aquecimento solar, e banheiro. R$ 2.800.000,00. 
CORRETORA LIA – CRECI: 185819 – TEL: (19) 99293-1797

ximo ao parque ecológico, 3 suítes com armários, 
02 salas, 01 escritório, cozinha planejada, forno, 
fogão, forno elétrico, Área gourmet com churras-
queiras, condomínio conta com uma linda área 
de lazer, R$ 1.050.000,00. CORRETOR JOAO 
VICENTE – CRECI: 99221  – TEL: (19) 97409-
2113.

CA09980 - CASA RESIDENCIAL TÉRREA - 
JARDIMN EUROPA II - AT 250m² - AC 75 m² - 
02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha ame-
ricana, 01 WC Social,  área de serviço, amplo 
quintal, garagem com 04 vagas. EXCELENTE 
BAIRRO - R$ 560.000,00. CORRETORA YURI-
CO – CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO 
COM ACABAMENTO SOFISTICADO EM EX-
CELENTE 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 ambien-
te (com ilha e planejada), espaço gourmet com 
churrasqueira, lavanderia, piscina com hidro, 
paisagismo tropical. Aquecimento solar, acaba-

mento alto padrão com iluminação em LED, 
ambientes com planejados e climatizados, 
persianas elétricas. Condomínio com área 
de lazer, salão de festas, playground, chur-
rasqueira, academia, portaria 24 horas. R$ 
1.600.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – 
CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

CA09898 - AT.156m² - AU. 98m² - CASA 
TERREA EM EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO - REMULO ZOPPI - INDAIATUBA - 
imóvel térreo, sendo 02 dormitórios, WC 
social, cozinha, área de serviço, quintal, 
02 vagas sendo 01 coberta. Imóvel em ex-
celente localização, próximo a comércios e 
em principais vias de acesso a zona cen-
tral da cidade. R$ 320.000,00. CORRE-
TOR MÁRCIO – CRECI: 202852 – TEL: 
(19) 98180-1624.

CA09914 - JARDIM DOS COLIBRIS - 
AT.262m² AC. 80m² - 03 dormitórios, 1 wc, 
sala, cozinha americana, lavanderia , gara-
gem coberta para 02 autos. R$ 480.000,00. 
CORRETOR OSIEL – CRECI: 233411 – 
TEL: (19) 99954-7599.

TE06571 - AT 300 m² - TERRENO RESIDEN-
CIAL - JARDINS DI ROMA - Terreno plano, 
sem vizinho de fundo e perto da portaria, lo-
calização privilegiada no condomínio Jardins 
de Roma em Indaiatuba. Localização próxima 
ao colégio Objetivo (2 min),  parque ecológico 
(3 min), centro (6 min). Venda: R$ 375.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11) 98512-9291.

AP05487 - AU 82 m² - APARTAMENTO PRÓ-
XIMO AO PARQUE ECOLÓGICO - PARQUE 
CECI  - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala in-
tegrada com varanda com pia, cozinha com 
despensa, área de serviço, banheiro social, 
lavabo, duas vagas cobertas. Sol da manhã. 
Edifício com portaria e controle de acesso 24 
horas, área de lazer com piscina, salão de fes-
ta, churrasqueira. Excelente localização, próxi-
mo ao parque Ecológico de Indaiatuba.Venda: 
R$ 470.000,00. CORRETOR EMERSON – 
CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA09999- RESIDENCIAL CONDOMÍNIO 
MAISON BLANCHE - AT 189,0m² AC 177,0m² 
- SOBRADO a poucos minutos do centro e pró-

VENDAS
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VENDAS

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicio-
nado, 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, lavan-
deria, 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, lavan-
deria, 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.                                                                                        

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 per-
muta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala 
de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 
carros e área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
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. 

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 churras-
queira 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.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta 
para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta 
para 2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 
banheiros social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. 
Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar 
planejada, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda 
com churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cerve-
jaria, 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, ba-
nheiro, 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.                                                                                            
TE16 – COND. GRANS RESERVE - VILA RUBENS - R$308 MIL - 200 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. 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dor-
mitórios, 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. 
IC02 – CASA COMERCIAL VILA VITORIA – R$1.910.000,00 – Antiga Clinica Thompson 
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 
2 banheiros, dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil 
ou apartamento. Obs: O imóvel está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA VERDE – R$3.000,00 – Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro social, 
lavabo, sala, cozinha, lavanderia. Possui cobertura nos fundos. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
entrada para carro. 
JD. MORADA DO SOL – R$880,00 - 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem
 

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 

SALÃO

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

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de 
garagem e elevador.
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc 
CENTRO - R$1.300,00 - Área 35 m² com sala de espera e 1 wc.

TERRENOS

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

6 ref site 31977- Apartamento Parque São Lourenço  - 3 
dorm, sala, coz, 2 banheiros, área de serviço e garagem - 
R$ 1.550,00 + Cond + IPTU

3 ref site 9286- Casa  Jardim Regina - 2 dorm, sala, cozinha, 
2 banheiros, 1 suíte , área de serviço e garagem - R$ 3.350 
+ IPTU

7 Ref site 32038- Casa  Jardim Morada do Sol - 2 dorm, 2 
banheiros, 1 suíte, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 
300.000,00 

8 ref site 32037 - Casa Chácara Belvedere -  - 3 dorm , 2 ba-
nheiros, 1 suíte, sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 
540.000,00 + Cond

4 ref site 28333- Apartamento  Jardim Juliana - 3 dorm, sala, 
coz, área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + Cond + IPTU

5 ref site 29641- Apartamento Vila Almeida - 3 dorm, coz, 3 
banheiros, 2 suítes, área de serviço e garagem - R$ 3.700,00 
+ Cond + IPTU

2 ref site 31936 - Casa   Residencial Monte Verde  - 3 dorm , 
sala , coz , 2 banheiros e garagem R$ 2,500,00 + IPTU

10 ref site 31634- Terreno  Jardim Sao Luis  - Lote de 328,19 
m² - R$ 493.000,00

11 ref site 27727 - Apartamento  Jardim Morumbi - 2 dorm, coz, 
sala, 1 banheiro, área de serviço e garagem - R$ 170.000,00 

12 ref site 32023 - Apartamento  Aqui Se Vive -  3 dorm, 1 
suíte, coz, sala, 2 banheiros,  área serviço e garagem - R$ 
500.000,00

9 ref site 31594  - Terreno Loteamento Aldrovândia Gleba 
2 - Lote de 1.000 m² residencial R$ 270.000,00

1 ref site 7425- Casa Vila Aurora - 2 dorm , sala, coz, banhei-
ro, área de serviço e garagem R$ 2.100,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se casa no 
Jardim Morada 
do sol: em Indaia-
tuba.Casa com 2 
dormitórios sendo 
uma suíte, sala, co-
zinha, WC social, 
cômodos grande, 
lavanderia cober-
ta, quartinho nos 
fundos, terreno de 
125 metros qua-
drados e garagem 
para dois carros e 
uma vaga coberta 
e está no valor de 
270 mil.
J A R D I M  M O N -
TREAL:Sobrado 
com AC168m2 – 
AT150, 3 suítes (2 
suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), 
sala, cozinha ame-
ricana com cook-
top, fogão, forno, 
aquecimento solar, 
ar condicionado, 
porcelanatos es-
peciais, granitos, 
tetos trabalhados, 
esquad r i as  em 
alumínio, muitas 
tomadas e muita 
iluminação ampla 
e bela escada mais, 
garagem coberta e 
jardim. R$1.170mil 
estuda financia-
mento. Ótima loca-
lização, facilidade 
à área de lazer. 19-
9.97519921.
J A R D I M  M O N -
TREAL:Térrea no-
víssima, excelente, 
3 dormitório sendo 
1 suíte, 2 vagas e 
demais dependên-
cias R$770mil es-
tuda financiamen-
to. 19-9.97519921. 
Ótima localização, 
facilidade à área 
de lazer.
J A R D I M  M O N -
TREAL: Sobrado 
com AC142m2 – 
AT150, 3 suítes, 
uma máster, la-
vabo, despensa, 
área gourmet, cozi-
nha conceito aber-

no Jd. Califórnia – 
R$280 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

 
Alugo casa no 
Costa e Silva: 03 
dormi. Sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro. Contato 
19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha, 
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta e 
WC, 2 canis, 4 va-
gas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Vendo apar ta -
mento no Rio de 
Janeiro: bairro de 
Laranjeiras, tran-
quilo e indevas-
sável. Aceito tro-
ca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor 
de R$650.000,00. 
C o n t a t o 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: 
sendo 2 suites e 
garagem. Apenas 
5 min a pé do  Pq 
Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. 
Dir .  c /  prop.  F. 
99268-4672
Vendo ap ED. Pic-
tor: Armários em 
todo o apartamen-
to, 2 quartos sendo 
1 suíte, 2 banhei-
ros. R Bernadino de 
Campos n 820 ap 
61 Frente, Tratar na 
Imobiliária Genari, 
Duvidas com pro-
prietário e aberto a 
negociação contato 
(11) 99373-4775
JD. Colibris: con-
domínio vitória ré-
gia-02 dormitórios 
com vaga de ga-
ragem todo refor-
mado - por ape-
nas: R$190.000,00 
f -19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domín io  coca is 
- 02 dormitórios 
com vaga de ga-
ragem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 

em salto sp.  01 
dormitório-sala, co-
zinha 02 wc gara-
gem e quintal em 
lote de 180m² ape-
nas: R$175.000,00 
contato: 19.9.9762-
7997 corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na 
Av Paula Leite lote 
de 150m², sendo 02 
dormitórios (01-sui-
te) sala-cozinha,  
wc ,  lavander ia 
com grande área 
de terreno livre na 
frente com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo 
ao boulevar em lote 
de 180m² sendo 
04 cômodos na 
frente com gara-
gem e 02 cômodos 
nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol 
rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 
x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícu-
la com 03 cômodos 
e wc nos fundos 
+ salão comercial 
na frente em lote 
de 250² imperdí-
vel! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms 
– Financiamento 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa  3 dorms: no 
Jd. dos Impérios - 
R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa 2 dorms: 

to, sala de estar 
e jantar. Escada 
de madeira ange-
lim com mármore 
travert ino e de-
mais instalações. 
R$1.050mil estu-
da financiamento. 
19-9.97519921. 
Ótima localização, 
facilidade à área 
de lazer.
Vende-se casa 
no Jardim Monte 
Carlo: em Indaia-
tuba. Casa com 2 
dormitórios,sala, 
cozinha no estilo 
amer icano,  WC 
social, lavanderia 
cobe r ta ,g rande 
quintal, vagas para 
dois carros, terre-
no de 150 metros 
quadrados e está 
no valor de 380 mil.
(19)99762-7708.
Vendo casa no 
Costa e Silva: 3 
quartos sendo 1 
suíte, sala, cozinha, 
2 banheiros, lavan-
deria, garagem co-
berta para 3 carros, 
edícula no fundo 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, terre-
no de 250m² área 
construída 201m² 
Valor R$ 330 mil 
(negócio com uma 
grande oportuni-
dade) Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se, 02 ca-
sas na Cidade de 
Bueno Brandão 
MG. Casas cons-
truidas no mesmo 
lote AT 197m2, de 
frente pra Rua prin-
cipal,centro da ci-
dade. Casa 1 :com 
AC 100m2 com 3 
quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
600.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
Fone:(019)9711-
98369.(019)9948-
75089.
Vendo/Troco: Já 
Locado por:  R$ 
4mil - Prédio re-
sidencial próximo 

ao Haoc - Rua dos 
Indaiás, 256. Com 
4 imoveis indepen-
dentes, Terreno 
250m², contruído 
230m².Ótimo local. 
Valor R$830 mil. 
Tratar (19) 98817-
5312 WhatsApp
Vende-se casa 
no Jardim Campo 
Bonito: em Indaia-
tuba ou troca por 
sobrado emcondo-
mínio e volta adife-
rença. Casa com 2 
dormitórios sendo  
uma suíte, sala, 
cozinha com ar-
mários embutidos 
e fogão, WC social, 
lavanderia coberta, 
quintal com área 
gourmet com chur-
rasqueira e banhei-
ro, garagem cober-
ta para dois carros, 
portão eletrônico 
e está no valorde 
350 mil. Contato 
(19)99762-7708
Vendo casa no 
Parque das Fru-
tas: - Troco por 
chacara ou casa 
maior - Casa com 3 
dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
6x25 150m², área 
construída 133m², 
valor R$ 600 mil 
ou troco por casa 
no valor R$ 250 
mil Telefone: (19) 
3816-8112
Vendo casa: Con-
domínio Parque 
dos Guarantãs. AT 
135 m2. AC 127 
m2. 3 Q sendo 1 
suíte, todos com ar-
mários embutidos. 
Ar-condicionados. 
Cozinha planeja-
da, área goumert 
coberta, garagem 
idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maio-
res informações 
(19) 99604-2052 
c/ Gilson T.
JD. Nair Maria: 

CRECI 74.092

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 
1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, inclu-
so cond. + IPTU 
+água.Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
Apartamento loca-
ção Roccaporena: 
2 dorm. cozinha,  
wc, área de serviço, 
01 vaga de gara-
gem. Locação com 
intenção de com-
pra. Valor da loca-
ção R$ 1.000,00 + 
cond. + IPTU 19 
98346-2299

 
Venda de sít io 
de um alqueire e 
meio: Plano, bas-
tante água, cerca 
nova, três casas, 
um grande galpão, 
valor de 420 mil 
e aceita propos-
ta eparcelamento. 
Contato (19)99762- 
7708
P i l a r  d o  S u l -
-:1.000m² encosta-
do na pista – com 
poço – apenas: 
R$65.000,00 acei-
ta R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 ou 
20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcan-
jo SP – 4.500m² 
casa de 02 dor-
mitórios diversas 
árvores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz,  a 
12km do centro. 
R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatu-
ba 19.9.9762-7997 

 
Vende-se  terreno 
de 300 m2: locali-
zado no Condomí-
nio London Park. 
Excelente topogra-
fia, Sol da manhã, 
Energia Subter-
rânea, Salão de 
festas, Quadra de 
tênis, poliesportiva, 
Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 
mil. Contato (19) 9 
9744-4077
Vendo terreno 
Jardim Casa Blan-
ca: 152 metros 40 
mim de entrada 
e transfiro a dívi-

da liberação para 
construção início 
de 2022 já possui 
escritura 40 mil de 
entrada já liberado 
para construção  
11947500789 Fer-
nando
Vendo terreno 
condomínio resi-
dencial London 
Park: Com 300m² 
ótima topografia. 
Doc ok c/ escritu-
ra,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 
19 3875-2860
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
parque ecológico 
de Indaiatuba  lotes 
a partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comercial 
o valor é de  R$ 
99.228,68  a vista 
tem 5% de des-
conto R$ 94.267,25   
planos  em 12 e 24 
meses sem juros 
loteamento jardim 
américa em car-
deal, à menos de 
9 minutos do par-
que ecológico de 
Indaiatuba lotes a 
partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comer-
cial entrada de R$ 
12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
Vendo 2 Pneus: 
Medida 195 - 55 -15 
meia vida original 
Bridstone valor R$ 
400,00 reais conta-
to: 3816-8112
Carlos Eduardo 
corretor:  62989 
cresci texto acho 
seu imóvel  comer-
cial para locação  
ou compra e mais 
venda te r renos 
casas apartamen-
tos  é financiamen-
to  pela caixa 019 
989764356 zap
Vendo uma im-
p r e s s o r a :  R $ 
150,00 19 99193-
2917
Vende Gibis: Tex, 
conan,  batman, 
star wars, homem 
aranha, mais infor-
maçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá se-
minovo: com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira 
de balanço cor café 
valor R$ 900,00 re-
ais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo: Jogo de 
jantar de madeira 
antiga com espelho 
grande no armario, 

e mesa com 6 ca-
deiras almofadada 
e tampa de vidro, 
otimo preço preciso 
desocupar o es-
paço Contato:  19 
996978484
VENDO JETTA: 
R-Line 2019, cor 
branca, 56 mil KM, 
completo + película 
protetora Security 
Film. Único dono, 
revisões VW. R$ 
135.000,00. IPVA 
pago. Contato (19) 
99604-2052

 
Ofereço-me: Ma-
nicure+ 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 con-
tato: 1999124-2964
Ofereço-me: Para 
t raba lhar  como 
motorista particu-
lar com o seu carro, 
saiu a noite bebeu, 
ou até mesmo pas-
sear no shopping, 
posso ser seu mo-
torista, entre em 
contato para mais 
informações: (19) 
98204-1190
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, e 
baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com expe-
riência para tra-
balhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Tere-
sa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, formado 
pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer  ser  uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 - 
Edimara
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

ASSISTENTE CON-
TÁBIL – Experiên-
cia em escritório 
contábil. Superior 
completo ou cur-
sando Ciências 
Contábeis ou téc-
nico em contabili-
dade. 

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ ati-
vo. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos de qua-
lidade/laboratório. 
D i spon ib i l idade 
para terceiro tur-
no.

AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
com nota fiscal. 
Conhecimento em 
Excel. 

COORDENADORA 
DE MARKETING E 
EVENTOS – Supe-
rior completo ou 
cursando Comuni-

cação Social (Publi-
cidade, Marketing 
Digital, Produção Au-
diovisual ou Jornalis-
mo). Conhecimento 
em Photoshop, In-
Design, Ilustrator ou 
Corel Draw. Disponi-
bilidade de horários 
aos fins de semana. 

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA - Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. 

CORRETOR(A) DE 
LOCAÇÃO – Ex-
periência como 
corretor(a). Será 
responsável pelo 
atendimento, capi-
tação de imóveis, 
documentações, vis-
toria de entrada e 
saída.

FERRAMENTEIRO - 
Possuir experiencia 
com molde de alu-
mínio (fechamento e 
polimento). Desejá-
vel Possuir curso de 
Leitura e interpre-
tação de desenho. 

Experiência de no 
mínimo 1 ano como 
ferramenteiro em 
empresas de fundi-
ção de alumínio.

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO - Cursos 
na área. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos na área. 
Será um diferencial 
ter experiência com 
empresas químicas/
farmacêuticas.

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

OPERADOR DE 

MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usina-
gem. Conhecimen-
tos em Metrolo-
gia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

OPERADOR DE 
PRODUÇÃO - Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba. 

TÉCNICO DE SEGU-
RANÇA DO TRABA-
LHO – Curso técni-
co em segurança 
do trabalho. Expe-
riência na função. 
Conhecimento no 
novo programa do 
E-social.

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

VENDEDORA – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
na função. Será um 
diferencial ter ex-
periências em lojas 
de pijama/modela-
dores. 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. CARMELITA MA-
RIA DE JESUS DIAS 
com 81 anos, viúva, 
sendo filha de ANA 
MARIA DE JESUS. 
Deixou os filhos: 
JOÃO, MANOEL, 
LUCIENE, JOAQUIM, 
PAULO, LUZINETE, 
JOILSON, ARMINDA, 
ALEXANDRE (Maio-
res). Falecido (a) em: 
09/03/2022, e Sepul-
tado (a) no Cemit. 
Mun. de Mariluz- PR 
aos 10/03/2022.

2. JOSE ELIAS BE-
SERRA com 68 anos 
, Casado (a) com 
MARILEI FATIMA BE-
SERRA sendo filho(a) 
de ANTONIO ELIAS 
BESERRA e OLIVIA  
MARIA BESERRA. 
deixa filho(s): ELAI-
NE, REGINALDO, 
RICARDO, RENATA 
(MAIORES), Falecido 
em: 05/04/2022, e se-
pultado(a) no CEMIT. 
BOSQUE DA PAZ- 
VARGEM GRANDE 
PAULISTA SP aos 
06/04/2022. 

3. JOSÉ LEITE NETO 
com 69 anos , Casado 
(a) com IRENE DE 
LIMA LEITE sendo 
filho(a) de LAZARO 

LEITE NETO e APA-
RECIDA TINTI. deixa fi-
lho(s): CLAUDIOMIRO 
47, CLODOALDO 45, 
SUELI 43, ODAIR 41, 
APARECIDA 39, RENA-
TA 37, RENATO 35, Fa-
lecido em: 05/04/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/04/2022. 

4. BENEDITO LIBE-
RATO DE CAMARGO 
com 80 anos , Casado 
(a) com TEREZA PES-
CE CAMARGO sendo 
filho(a) de BENEDIC-
TO DE CAMARGO e 
AMABILE TOZARELLI. 
deixa filho(s): MAR-
COS, MIRIAM, MAR-
CIA, MICHEL, MILTON 
( MAIORES), Falecido 
em: 05/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
06/04/2022. 

5. LUZIA JOSEFA DE 
MATTOS DALAQUA 
com 78 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) de 
FRANCISCO VIEIRA 
DE MATTOS e IGNÊS 
CANHIM DE MAT-
TOS. deixa filho(s): 
VALDIR, VALDECIR, 
VALDEMIR, VALDI-
RENE, VANDERLEIA, 
VALDERLEI, UILSO 

(MAIORES), Falecido 
em: 06/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
06/04/2022. 
6. NELSON DA CRUZ 
com 82 anos , Casado 
(a) com MERCEDES 
MANTOVANI CRUZ 
sendo filho(a) de AN-
TONIO DA CRUZ e 
CANDIDA ANTONIA 
GARCIA. deixa filho(s): 
IRANI, LUCI, NAN-
CI, SILVIA, RAFAEL, 
EVALDO (MAIORES) 
IVONETE (FAL), Fale-
cido em: 06/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 07/04/2022. 

7. JOSE SEBASTIÃO 
LEONI com 86 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de GIACOMO 
LEONI e MARIA CA-
THARINA VICENTINA. 
deixa filho(s): RODOL-
FO, RAQUEL, RAFAEL 
(MAIORES), Falecido 
em: 06/04/2022, e se-
pultado(a) no CEMI-
TERIO DA SAUDADE 
, CAMPINAS - SP aos 
07/04/2022. 
8. LAERTE BENEDI-
TO PORTILHO com 
72 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de LUIZ PORTILHO 

e OLIVIA FORATORI 
PORTILHO. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido 
em: 06/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
07/04/2022. 

9. ROSA MONTEIRO 
REBOUÇAS com 93 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de JOSÉ 
MONTEIRO DA SIL-
VA e FRANCISCA 
MARIA DE JESUS. 
deixa filho(s): MARIA 
VALDIRA, MARIA 
VALDENIRA, DEU-
SEVAN , RAQUEL (  
MAIORES )., Faleci-
do em: 06/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
07/04/2022. 

10. ANA JULIA DE 
SOUZA MAXIMO com 
8 anos , sendo filho(a) 
de ROBSON MAXI-
MO e MARIANE DE 
SOUZA. Falecido em: 
07/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
08/04/2022. 

11. FRANCISCO LI-
BERATO DE MOURA 
com 83 anos , Casado 
(a) com DIRCE BOR-
BA DE MOURA sendo 
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filho(a) de JOSÉ LI-
BERATO DE MOURA 
e MARIA LATORIERI. 
deixa filho(s): CLAU-
DEMIR, ELIANA, SAN-
DRA (MAIORES), Fa-
lecido em: 07/04/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/04/2022. 

12. ARSENIO D´AMA-
TO com 82 anos , Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) 
de ARMANDO D´AMA-
TO e CONCEIÇÃO 
ROSA D´AMATO. dei-
xa filho(s): MARCOS 
, DENISE (Ambos 
Maiores), Falecido 
em: 07/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/04/2022. 

13. ALICE AUGUS-
TO RAMON com 68 
anos , Casado (a) com 
MARCIO RAMON 
sendo filho(a) de AR-
MANDO AUGUSTO 
e ERNESTINA MON-
TEIRO ALVES. deixa 
filho(s): RENATO, FA-
BIANA, ALEXANDRE 
(MAIORES), Falecido 
em: 08/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
08/04/2022. 

14. NAIR SANTOS 
com 82 anos , Casa-
do (a) com JOVELINO 
FRANCISCO DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de JOSE ISIDIO DOS 
SANTOS e CONS-
TANCIA RAMOS. 
deixa filho(s): HELIO, 
NILZA, IRIS, CIDNAL-
VA, MARIA, NILSON, 
UILTON (MAIORES), 
UILSON (FAL ), Fale-
cido em: 08/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/04/2022. 

15. IDALINO BARBO-
SA DE SOUSA com 
44 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
INACIO BARBOSA 
DE SOUSA e AUNES-
TINA CELESTINA DE 
SOUSA. deixa filho(s): 
TAIS  10, Falecido em: 
08/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/04/2022. 

16. FRANCISCO 
FERNANDO BRAGA 
NETO com 60 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de WALDYR 
BRAGA e ILDA SILVA 
BRAGA. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
08/04/2022, e cremado 

(a) no CREMATÓRIO 
PORTAL DE ITATIBA 
SP aos 09/04/2022. 

17. ANTONIO SER-
GIO NAVARRA com 61 
anos , Casado (a) com 
FRANCISCA RODRI-
GUES SILVA   sendo 
filho(a) de SERGIO NA-
VARRA e JENY ARDUI-
NO NAVARRA. deixa 
filho(s): FERNANDO, 
LADY REGINA, PAU-
LO ( MAIORES), Fale-
cido em: 08/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/04/2022. 

18. WANDA ROMEO 
TEIXEIRA DIAS com 
72 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AN-
TONIO ROMEO e 
JAIR ROMEO. deixa 
filho(s): EDUARDO 52, 
ALEXANDRE 48, Fa-
lecido em: 09/04/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/04/2022. 

19. ENEDINO BOR-
GES PEREIRA com 
75 anos , Casado (a) 
com MARIA FRANCIS-
CA PEREIRA sendo 
filho(a) de JOSE BOR-
GES PEREIRA e GE-
RALDINA MARIA DE 

JESUS. deixa filho(s): 
NEUSA, VALDEMIR, 
CLEIDE, NEIDE 
(MAIORES),  MAR-
LENE (FAL), Faleci-
do em: 09/04/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 10/04/2022. 

20. OLIVIA NOGUEI-
RA FINARDI com 
85 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) 
de JOSE DE PINHO 
NOGUEIRA e NAR-
CISA APOLINARIO. 
deixa filho(s): ELIA-
NA, HOSANA, AU-
GUSTO, ANDRÉ ( 
MAIORES), Falecido 
em: 09/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/04/2022. 



B20| NEGÓCIOS |


