
Contando com três man-
gás entre os 20 livros de fic-
ção mais vendidos do mês 
de março, os quadrinhos 
japoneses retomam um es-
paço perdido desde 2014, 
momento em que o merca-
do também estava aquecido, 
e o bom desempenho tem 

Mangás vendem muito 
e já mudam o mercado

Editorial
No texto “Falta de 

compromisso”, este jor-
nal cobra que eleitores 
impedidos pela Justiça 
se habilitem a votar.
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RANKING - Primavera finalizou a divisão de acesso do 
Paulista com média de público de 922 torcedores por partida, 
o que colocou o clube em 9º em média geral. 

A 12 dias do prazo 
final, mais de 31mil 
eleitores estão 
impedidos de votar

Neta reclama de 
descaso com a 
avó em banco

Natália Torres disse que a 
avó, de 77 anos e com Mal de 
Parkinson, não conseguiu fazer 
os procedimentos para acessar 
sua conta e teve de ficar em uma 
fila por duas horas. O Banco 
Mercantil lamentou o caso e 
prometeu melhorias.

Trabalhador 
desaparece para 
comprar drogas

Um trabalhador desapare-
ceu ao ir para uma tarefa no 
bairro Cidade Nova. O patrão 
fez campanha na rede social 
para achá-lo. Três dias depois 
o homem foi encontrado. Ele 
tinha vendido as ferramentas 
para comprar drogas.

Até agora 39% 
acertaram as 
contas com leão

Até o momento 39% dos 
mais de 72 mil moradores de 
Indaiatuba, que têm de declarar 
o Imposto de Renda este ano, 
fizeram o acerto anual com o 
leão. O prazo final para a decla-
ração foi prorrogado para o dia 
31 de maio,

Escritora fala da 
magia da leitura 
no Dia do Livro

Projeto do vereador Ín-
dio da 12 (Republicanos), 
aprovado na Câmara de 
Indaiatuba, obriga os su-
permercados e estabeleci-
mentos afins a manter um 
profissional de primeiros 
socorros nos locais de 
venda para atender os 
clientes. 

Projeto implanta 
primeiros socorros 
em supermercados

Indaiatuba tem 31.241 elei-
tores impedidos de votar hoje,  a 
12 dias para o encerramento do 
prazo de regularização do título 
de eleitor. 

Segundo o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) de São 

Paulo, esses eleitores não justi-
ficaram a ausência nas últimas 
eleições, mas eles podem regu-
larizar a situação se forem aos 
cartórios e pagarem a multa até 
o dia 4 de maio.

Sem os títulos cancelados, 

a cidade possuiu um total de 
152.359 eleitores e eleitoras 
aptos a votar nas Eleições 2022 .

A regularização do título  de 
eleitor pode ser feita rapidamen-
te por meio do site do Tribunal 
Superior Eleitoral.

IDOSOS - Uma denúncia que partiu de Indaiatuba fez 
com que a diretoria do Lar Frederico Ozanam, de Salto, 
fosse destituída no ano passado e até agora a entidade que 
abriga 30 idosos está sob intervenção e em uma guerra de 
acusações entre a diretoria e o interventor. 

provocado movimentações 
no mercado editorial, inte-
ressado nas vendas do pro-
duto e na ocupação de es-
paço para novos negócios. 
A CIA das Letras comprou 
70% da JBC (Japan Brazil 
Comunnication), uma das 
principais editoras.

Fabiana Hempke, da 
By Faby Modas, estará no 
Frutos de Indaíá este ano.

O Grupo Bio, que surgiu de um 
projeto dos irmãos Alexandre e Cle-
ber Perini para atender ao mercado 
de gestão de áreas verdes, vai parti-
cipar da 16ª edição do Troféu Frutos 
de Indaiá deste ano, que 
ocorre no segundo 
semestre des-
te ano. 

Grupo Bio participa do 
16º Frutos de Indaiá
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Falta de compromisso 

Artigos

Editorial

CATÁLOGO - O prefeito 
de Indaiatuba, Nilson Gas-
par (MDB), e o diretor re-
gional do Ciesp local, Sérgio 
Wolf, acertaram, em reunião 
recente, como será o catálo-
go das indústrias de 2022, 
uma parceria que vem de 
anos entre os órgãos. 

NOVIDADES - Os de-
talhes do novo catálogo não 
foram revelados, mas se sabe 
que ele terá 436 empresas. 
De acordo com o diretor do 
Ciesp, não haverá mudanças 
significativas. O lançamento 
está previsto para acontecer 
no próximo dia 25 de maio.

FRASE DA SEMANA

“Somente depois de cha-
mar a imprensa e a Guarda 
Civil é que aceitaram aten-
der minha avó novamente. O 
documento de identificação 
que não servia antes passou 
a servir e o App, que não po-
dia ser instalado, foi instala-
do. Sór depois disso”.

De Natália Torres, procu-
radora e neta de Maristela, 
idosa de 77 anos, a respeito 
do atendimento do Banco 
Mercantil de Indaiatuba. 

TRIBUTAÇÃO - O Bra-
sil é o segundo entre 111 pa-
íses no ranking dos que mais 
tributam sua população, se-
gundo pesquisa da platafor-
ma CupomValido.com.br.

ESPECIAL - A campa-
nha Especial 20 anos do 
Parque D. Pedro Shopping, 
em Campinas, vai presentear 
seus clientes com dois shows 
de Chitãozinho & Xororó, 
que acontecem dias 25 e 26 
de julho no Royal Palm Hall.  
Os shows terão a participa-
ção especial de Sandy. Os 
ingressos serão limitados a 
dois por CPF e serão dados 
a cada R$ 600 em compras.

CONTRASTE

Spa diferente

Condenado a sete anos 
e dois meses de prisão por 
irregularidades em um mu-
nicípio do Rio de Janeiro, 
onde tinha base eleitoral, o 
então deputado federal Cel-
so Jacob (PMDB-RJ) prota-
gonizou um caso curioso da 
política brasileira em 2016.

Ele cumpria pena duran-
te o dia e, por uma condição 
absurda da legislação brasi-
leira, voltava à noite para o 
presídio para dormir, como 
qualquer presidiário com 
outras atividades, que não a 
de fazer leis como um depu-
tado federal tem. 

Mas, se era absurdo o 
trabalho do regime semia-
berto cumprido pelo então 
deputado, pior ainda foi o 
flagrante dado pela guarda 
do presídio quando ele vol-
tou à noite certa vez com pa-
cotes de queijo e de biscoitos 
escondidos na cueca.
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Eloy de Oliveira

O mesmo grupo que comanda a empresa Sou Indaiatuba 
no transporte urbano da cidade, controlado pela família do 
empresário Marco Abi Chedid, acaba de adquirir a empresa 
Auto Ônibus Nardelli, responsável pelo transporte urbano 
de Salto, que foi criada na cidade vizinha há 54 anos e que 
era a única a responder por esse setor até agora.

A crise que levou à venda da empresa alcançou o pon-
to alto depois que o prefeito de Salto, Laerte Sonsin Júnior 
(PL), decidiu não aplicar o reequilíbrio financeiro do con-
trato em função da pandemia, quando o número de trans-
portados caiu de 400 mil para 80 mil, situação que levou 
inclusive à primeira greve da história dos motoristas.

Projeto de Lei impede concessão de guarda
a genitor investigado por violência doméstica 

AMPLIANDO HORIZONTES

A apenas 13 dias do prazo final para que os cidadãos regularizem a sua situação diante da 
Justiça Eleitoral, visando o pleito deste ano, exatos 31.241 eleitores ainda estão com seus títulos 
cancelados e não poderão participar da escolha de quem vai dirigir o seu Estado e o seu país. 

Essas pessoas têm o direito de votar, mas estão abrindo mão dele porque não têm interesse na 
política e tampouco no que acontecerá nos próximos quatro anos. Em geral, são eleitores que já 
não votaram nas últimas eleições e sequer se deram ao trabalho de justificar.

De fato a política brasileira cansa o cidadão comum, afinal grande parte dos políticos não 
age como deveria, que é trabalhar em favor do povo e por uma cidade, um Estado e um país 
melhor e mais justo, com oportunidades iguais para todos, independente de qualquer coisa.

A maioria dos políticos prefere trabalhar pelos seus próprios interesses ou por interesses dos 
grupos que  representam, tornando a situação de quem mais precisa ainda pior, e esse quadro 
desestimula quem vota e quem espera por mudanças significativas e necessárias. 

Mas nem isto justifica a falta de compromisso daqueles que não vão votar. Afinal, quando não 
se preocupam com quem será eleito, estão aceitando ser governados por irresponsáveis e estão 
assinando embaixo de um contrato no qual serão prejudicados tanto quanto ou mais que já são.

Eleger o representante, ainda que a maioria dos candidatos não tenha o melhor currículo 
e também as melhores intenções, é um direito que deve ser exercido plenamente por todos os 
eleitores, sejam eles adultos e até mesmo por jovens e idosos, que não estão obrigados a votar.

É na prática constante que se apura o melhor resultado. Quem não vota ou escolhe não votar 
está abrindo mão de aprender a votar e vai votar errado toda vez que se dispuser a fazê-lo. Se 
o cidadão não se preocupa com o seu futuro, que se preocupe com o dos seus filhos e familiares.

Enquanto não se tiver esse cuidado e essa disposição, vamos continuar tendo um país de-
sigual, injusto e inóspito para se viver e criar nossos descendentes. O que significa dizer que 
estaremos aceitando o pior, por absoluta preguiça de exercer os nossos direitos. 

Portanto, os eleitores que não estão quites ainda com a Justiça Eleitoral devem colocar a 
mão na consciência e buscar efetivamente a sua regularização. O Brasil precisa dessas pessoas, 
Indaiatuba precisa dessas pessoas e fundamentalmente essas pessoas precisam delas mesmas.

Alexsandra Manoel Garcia – Advogada especialista em Direito das Famílias na AMG Advocacia.

Grupo Silvana Carvalho - www.silvanacarvalho.com.br

Condomínio Maison du Parc – Indaiatuba/SP 
O Condomínio Maison Du Parc conta com uma arquitetura imponente e exuberante, sendo a 

opção perfeita para quem procura por sofisticação aliada à segurança e à modernidade.
Empreendimento de ampla extensão, possui mais de 260 mil m², sendo que 13 mil m² são des-

tinados à área de lazer e paisagismo, agregando muito valor aos imóveis. É composto por 225 
lotes, com padrão de 495 m².

Localizado no coração de Indaiatuba, ou seja, está ao lado do Parque Ecológico e perto de 
todos os melhores comércios da região, permitindo assim que seus moradores possam transitar 
pela cidade com mais tranquilidade e facilidade.

A infraestrutura do local é impecável e conta com: vistosa área verde, campo de futebol, aca-
demia equipada, amplo salão de festas e playground. Além de quadras de tênis, de areia, polies-
portiva e de squash.

O sistema de segurança é completo! Trabalhando 24 horas, com cerca elétrica, câmeras de 
monitoramento e rondas constantes espalhadas pelo condomínio. Contempla duas portarias, sen-
do a principal para moradores e visitantes, e a secundaria para os prestadores de serviço.

A administração do condomínio promove diversos eventos internos para maior interatividade 
das crianças e vizinhos. Além de incentivar a prática de esportes, contando com professor de tênis 
infantil 3 vezes por semana. Proporcionando elos e amizades de confiança para os seus filhos.

More com qualidade e conforto, esteja próximo aos melhores pontos da cidade, economize 
tempo e conecte-se com a natureza! Maior qualidade de vida você encontra aqui, no Maison 
Du Parc.

Nos últimos dias, foi notícia em nosso país que será proibido ao juiz conceder alteração da 
guarda ou determinar guarda compartilhada que favoreça genitor investigado ou com processo 
em andamento pela prática de crime contra a criança ou o adolescente ou violência doméstica. A 
mudança ocorrerá na lei sobre alienação parental. 

Entre as situações exemplificativas do que é alienação parental, o texto acrescenta o abandono 
afetivo da criança ou do adolescente por aquele que se omitir de suas obrigações parentais. A 
proposta vai à aprovação do presidente Jair Bolsonaro.

Mas ocorre que é preciso deixar claro que independente da modalidade da guarda, seja ela 
unilateral ou compartilhada, não altera o poder familiar, isto é, mesmo não tendo o genitor a 
guarda física e jurídica do filho, poderá opinar na vida cotidiana do filho, bem como tendo em sua 
companhia para convivência, ter informações relativas à vida escolar, da saúde, autorizar mudan-
ça de domicílio e autorizar viagens, entre outras situações inerentes ao poder familiar. 

Portanto, sem estar suspenso do poder família, nos moldes que prevê a legislação, o genitor 
mesmo que investigado por violência doméstica continuará a ter seus direitos e deveres em face 
de seus filhos.
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Denúncia de Indaiatuba prejudica lar 
de idosos Frederico Ozanam em Salto

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Conselho Nacional destituiu a diretoria, que saiu acu-
sando haver interesses financeiros na decisão 

Por causa de uma de-
núncia que partiu de 
Indaiatuba, desde julho 

do ano passado, o conhecido 
Lar Frederico Ozanam, em 
Salto, que abriga mais de 30 
idosos, vem vivendo uma 
guerra de acusações, supos-
tamente para defender os 
idosos, mas que estabeleceu 
insegurança e preocupação 
neles e nos familiares deles. 

Tudo ocorre porque, a 
partir da denúncia, o Conselho 
Nacional do Brasil da Socie-
dade São Vicente de Paulo, 
entidade à qual o Lar está 
ligado, emitiu um Decreto de 
Intervenção e destituiu a pre-
sidente e toda a sua diretoria. 
A presidente afastada, Cícera 
Gianotto Marzullo, que dedi-
cou mais de 30 anos da sua 
vida à Instituição, também 
denunciou a intervenção. Para 
ela, há interesses escusos na 
decisão. O interventor nome-
ado do Lar, José Antônio Sis-
cari, não quis se manifestar. 
(veja abaixo).

Entenda o caso
A denúncia acusou a presi-

dente e sua diretoria de expor 
os idosos a altos riscos de con-
taminação em dois passeios, 
que teriam sido realizados 
em junho do ano passado, em 
plena pandemia, e apresentou 
cinco fotos como provas. 

A presidente e a direto-
ria informaram ao Conselho 
Metropolitano de Jundiaí que 
três das imagens apresentadas 
eram de um passeio ao McDo-
nald’s, realizado em agosto 
de 2019 — período anterior à 
pandemia —, e as outras duas 
registravam um passeio dos 
idosos à Fazenda Vesúvio, 
com o intuito de atender às 
solicitações da equipe técnica 
da instituição, que constatou 
nos idosos um quadro genera-
lizado de melancolia e agres-
sividade após mais de um ano 
sem visitas e sem deixar o Lar.

De acordo com a presiden-
te e sua diretoria, o local es-
colhido foi em uma área ao ar 
livre, com todos os cuidados 
preventivos e contando com 
todos os idosos já imunizados 
pelas duas doses da vacina. 

REPRODUÇÃO

Esclareceram também que a 
Fazenda estava fechada e fora 
“emprestada” pelo proprietá-
rio para o passeio dos idosos. 
Também certificaram que, 
mesmo meses após o passeio, 
nenhum dos participantes tes-
tou positivo para a Covid-19.

Organização centenária
Fundado em abril de 1952, 

o Lar Frederico Ozanam é par-
te da Sociedade São Vicente 
de Paulo, criada em 1833, em 
Paris, na França, como uma 
organização civil católica 
dedicada ao trabalho de cari-
dade, e que hoje está presente 
em mais de 150 países, sendo, 
inclusive, parte da ONU (Or-
ganização das Nações Uni-
das), integrando o Conselho 
Econômico e Social. 

No Brasil, a Instituição foi 
fundada em 1872, e conta com 
mais de 150 mil membros sob 
o lema “aqui nada se perde, 
tudo se destina”.  Em Salto, o 
Lar se dedica aos cuidados de 
mais de 30 idosos, como ILPI 
(Instituição de Longa Perma-
nência de Idosos), conhecido 
como “asilo”.

Presidente afastada fala em venda de imóveis
Em declaração na Tri-

buna Livre da Câmara de 
Vereadores de Salto, a 
ex-presidente do Lar Fre-
derico Ozanam afirmou 
que foi afastada de forma 
“humilhante e desonrosa” 
e apontou que a causa de 
sua destituição não seria 
relacionada ao passeio 
com os idosos, mas a inte-
resses financeiros sobre o 
patrimônio do Lar, opinião 

que voltou a reiterar em 
entrevista à Jovem Pan 
News.

“Sinto que há um in-
teresse no patrimônio da 
Instituição, em diferentes 
níveis hierárquicos da So-
ciedade São Vicente de 
Paulo, porque hoje teve 
uma normativa de passar 
os patrimônios locais para 
os dirigentes metropoli-
tanos e nacionais”, disse. 

Cícera também ressaltou 
que acredita no interes-
se imobiliário de que os 
terrenos em propriedade 
do Lar, obtidos a partir de 
doações, se tornem “um 
canteiro de obras”.

Perguntado a respeito 
da situação de transações 
imobiliárias do Lar, o in-
terventor nomeado do Lar, 
José Antônio Siscari, não 
quis se manifestar. (HM).

Pátio da entrada do Lar Frederico Ozanam, em 
Salto, instituição centenária de proteção a idosos



Projeto pode obrigar supermercados 
a ter serviços de primeiros socorros

Gratuidade em 
ônibus a capelõesOs vereadores de In-

daiatuba aprovaram, 
em segunda votação, 

projeto de Wilson José dos 
Santos (Republicanos), o 
Índio da 12, que propõe a 
obrigatoriedade de super-
mercados, hipermercados e 
estabelecimentos similares 
manterem profissional trei-
nado em primeiros socorros 
em todos os turnos de traba-
lho. A aprovação aconteceu 
por unanimidade. 

O projeto estabelece que 
a obrigatoriedade vale para 
comércios com mais de seis 
caixas de atendimento. Além 
do profissional em cada tur-
no, o estabelecimento deverá 
contar com kit de primeiros 
socorros, monitor de pressão 
arterial e cadeira de rodas. 

Na justificativa do proje-
to, Índio disse que, devido ao 
gr0ande número de pessoas 
que passam pelos comér-
cios, se fazia necessário ter 
uma pessoa capacitada para 
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Em meio às indicações, que 
funcionam como sugestões para 
que outros órgãos tomem provi-
dências, a vereadora Silene Car-
valini (PP) propôs a gratuidade 
no transporte coletivo para pes-
soas que exercem a capelania. 

Capelania se caracteriza 
pela assistência e realização de 
atividades religiosas em locais 
como hospitais, escolas, orfana-
tos, asilos, presídios, instalações 
militares e outras organizações. 
De acordo com a vereadora, o 
serviço voluntário do capelão é 
a demonstração de amor e cui-
dado ao próximo. “A missão do 
capelão é ajudar pessoas que se 
encontram muito vulneráveis”. 

A indicação prevê que, para 
a utilização da gratuidade, o 
capelão apresente a carteirinha 
de identificação específica do 
ofício. Em sua biografia, Carva-
lini se descreve como de família 
evangélica tradicional e membro 
da Assembleia de Deus. (LM)

Proposta que requer profissional e equipamentos para emergências irá à sanção do prefeito

O vereador Wilson José dos Santos (Republica-
nos), mais conhecido como Índio da 12

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

CÂMARA DE INDAIATUBA

responder de forma rápida 
em casos de emergência. Ele 
criticou a falta de um local 
mais adequado para urgên-
cias que podem ocorrer nos 
mercados. “Muitas destas 
instituições, não fornecem 
o serviço, muito menos um 
espaço adequado com cadei-
ras de rodas para transporte 
da vítima, para aguardar 
atendimento melhor, sendo 
de total desrespeito com as 
pessoas que se encontra no 
espaço do estabelecimento”. 

A punição para os locais 
que descumprirem a lei é 
multa. Em caso de descum-
primento, o estabelecimento 
será notificado, com prazo 
de 30 dias para a regulari-
zação. Caso permaneça em 
contradição com a lei, será 
aplicada multa no valor de 
10 Unidades Fiscais do Es-
tado de São Paulo (Ufesps), 
que em 2022 correspondem 
a R$ 319,70 no total. Em 
reincidência, uma multa de 
30 Ufesps será aplicada, 
o que corresponde a R$ 
959,10. 
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Prazo para regularizar o título elei-
toral se encerra no dia 4 de maio
DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Faltando 12 dias para o 
encerramento do prazo 
de regularização do 

título de eleitor, Indaiatuba 
ainda registra alto número 
de títulos cancelados.

Segundo o Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE) de São 
Paulo, a cidade possuiu um to-
tal de 31.241 títulos cancelados. 
Ainda de acordo com o TRE, 
são 152.359 eleitores e eleitoras 
aptos a votar nas Eleições 2022 
no município hoje.

O prazo que se encerra no 
dia 4 de maio também vale para 
quem vai pedir a primeira via 
do documento para votar pela 
primeira vez, fazer a transfe-

Mais de 31 mil
eleitores ainda 
estão sem 
poder votar

rência de local de votação ou a 
atualização de dados pessoais. 

A regularização do título  
pode ser feita no site do Tribu-
nal Superior Eleitoral  (TSE).

Regularização
Para verificar se está em dia 

com a Justiça Eleitoral, o eleitor 
deve entrar no site do TSE e 
checar se há algum débito em 
seu nome pela aplicação de 
multa por não ter votado em 
eleições anteriores, caso mais 
comum de irregularidade. 

Após checar sua situação e 
quitar as pendências, o eleitor 
deve iniciar o processo de 
regularização por meio do site 
Títulonet. 

Além de preencher os da-
dos pessoais, será solicitada a 
digitalização dos seguintes do-

FOTO: MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL 

Regularização pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral

cumentos: identidade com foto, 
comprovante de residência, 
comprovante de pagamento 
de débitos eleitorais e compro-
vante de quitação de serviço 
militar (somente para homens). 
As imagens devem ser legíveis. 

O voto no Brasil é obrigató-
rio e quem não comparece no 
dia da eleição paga multa de 
aproximadamente R$ 3,50 por  
turno que não justificar a falta. 

O primeiro turno das elei-
ções deste ano será realizado 
no dia 2 de outubro, quando 
os eleitores vão às urnas para 
eleger o presidente da Repú-
blica, governadores, senadores, 
deputados federais e estaduais. 
Eventual segundo turno será 
realizado em 30 de outubro, 
mas apenas  para os cargos 
executivos.

Em ano de eleição, projetos 
de Indaiatuba são referências

As eleições de 2022 não 
movimetam somente os 
apoios e as disputas eleito-
rais, o pleito também faz com 
que os candidatos procurem 
projetos de leis para usarem 
de referêcia para as cidades 
representadas e também para 
pedido de emendas a depu-
tados.  

Durante a última reunião 
da Câmara de Indaiatuba, 18, 
o presidente Pepo Lepinsk 
(MDB) disse que tem re-
cebido a visita de diversos 
políticos de todo o estado, que 
vem até a cidade para replicar 

projetos de lei que foram de-
senvolvidos em Indaiatuba. 

“A Câmara está bem 
falada”, comentou Pepo. 
Segundo o político, projetos 
de lei  dos vereadores Ricar-
do França (PODE), Silene 
Carvalini (PP), Profº Sérgio 
(MDB) e Wilson “Índio da 
12” (Republicanos) estão 
sendo usados por vereado-
res e lideranças políticas de 
cidades paulistas. (Lucas 
Mantovani)
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SERVIÇO
Confira as datas previstas do IR Solidário:

Dias 14, 15, 21 e 22 de maio – das 12h00 às 20h00
Local: Shopping Jaraguá (Rua Quinze de Novembro, 1.200 – Centro de Indaiatuba)

Só 39% acertaram as contas com o leão 
MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Unimax e Prefeitura realizam IR Solidário neste ano

Apenas 39% dos indaia-
tubanos acertaram as 
contas com a Receita 

Federal até quarta-feira (13). Se-
gundo dados da Receita Federal, 
28.646 contribuintes entregaram 
a declaração do Imposto de Ren-
da 2022, de um total de 72.845. 

Devido às dificuldades im-
postas pela pandemia de Co-
vid-19, uma vez que muitas 
empresas e órgãos ainda não 
estão com os serviços de atendi-
mento totalmente normalizados, 
a Receita Federal estendeu o 
prazo para entrega do Imposto 
de Renda 2022 até 31 de maio.

Com isso, os contribuintes 
ganharam mais tempo para or-
ganizar os documentos. Porém, 
é preciso ficarem atentos para 
evitar deixar para última hora e 
assim evitar erros na declaração.

“Com novas regras é im-
portante buscar informação e 
iniciar o preenchimento com 
antecedência para evitar erros. 
Quem adianta o envio também 
se beneficia com a antecipação 
da restituição, caso haja, e esse 

Os contribuintes de In-
daiatuba poderão contar com 
o apoio do projeto “IR So-
lidário” da Unimax (Grupo 
UniEduk) para emitir a de-
claração do imposto de renda. 
Isso porque os estudantes do 
primeiro, terceiro, quinto e 
sétimo semestres do curso de 
Ciências Contábeis da Uni-
max (Grupo UniEduk) irão 
orientar os cidadãos quanto 
aos documentos necessários, 
assim como lançar os dados 
no Programa da Receita, com 
salvamento em pendrive (não 

Em Indaiatuba, mais de 72 mil con-
tribuintes devem declarar IR; prazo 
vai até o dia 31 de maio

pode ser um bom recurso para 
investimentos”, explica o geren-
te de agência da Sicredi Iguaçu 
PR/SC/SP, em Campinas (SP), 
Carlos Liberato. 

Inovações
E neste ano a declaração 

IR traz inovações. A principal 
é a possibilidade de o cidadão 
pagar as cotas do IR via Pix, 
bem como receber a restituição 
pelo sistema de transferências. 
Na prática, significa que o cida-
dão não precisará sair de casa 
para pagar seu Documento de 
Arrecadação de Receitas Fede-
rais (DARF), que passará a ser 
impresso com códigos de barra 
e QR Code.

Outra mudança importan-
te é a ampliação do acesso à 
declaração pré-preenchida, na 
qual o contribuinte recebe um 
formulário preenchido e apenas 
confirma os dados antes de os 
enviar ao Fisco. 

De acordo com a Receita 
Federal, o pagamento das resti-
tuições será feito em cinco lotes, 
sendo o primeiro liberado no dia 
31 de maio e o último no dia 30 
de setembro. 

irão transmitir a Declaração). 
A ação acontecerá nos 

dias 14, 15, 21 e 22 de maio 
no Shopping Jaraguá, lo-
calizado na Rua Quinze de 
Novembro, 1.200 – Centro 
de Indaiatuba.

O principal objetivo do 
“IR Solidário” é fomentar na 
população a solidariedade em 
ajudar os projetos voltados 
ao bem-estar das crianças, 
adolescentes e idosos do 
município. A campanha in-
centiva também a doação de, 
pelo menos, 3% (a até 6%) 

do Imposto de Renda que iria 
para o governo federal a ser 
deixando em Indaiatuba para 
as instituições da cidade.

As associações a serem 
beneficiadas com o repasse 
são: Apae, Abid, Casa da 
Providência, Bolha de Sabão, 
Educandário Deus e a Nature-
za, Campi, Camerata, Cirva, 
Casa da Fraternidade, Casa 
da Criança Jesus de Nazaré, 
Ciaspe, Dispensário Antônio 
Frederico Ozanan, Manaem, 
Projeto Guri, SISNI, Lar de 
Velhos e Cecal. (DK).

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

Contribuintes precisam ficar atentos 
com as mudanças na declaração 2022
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ELIANA BELIZÁRIO  DE MATOS*
Especial para o Mais Expressão 

Tanto a Constituição quanto o Estatuto do Idoso preveem proteção e punição ao desrespeito

Direitos garantidos das pessoas idosas 

Regulado e assegurado 
tanto pela Constitui-
ção Federal do Brasil 

como pelo Estatuto do Ido-
so, onde estão estabelecidos 
os direitos dos idosos e 
as punições previstas para 
quem violar tais direitos, 
esse ramo do Direito propor-
ciona às pessoas idosas um 
pouco mais de tranquilidade 
nessa fase da vida, protegen-
do questões fundamentais, 
como alimentos, assistên-
cia social, moradia, dentre 
outras.

Direito aos alimentos
Muito se fala sobre o dever 

de os pais prestarem alimentos 
aos filhos, principalmente na 
ocorrência de separação do ca-
sal, de onde decorre, também, 
a prestação de alimentos entre 
os cônjuges.

O que pouca gente sabe, no 
entanto, é que esse direito tam-
bém alcança os idosos como 
obrigação solidária, cabendo 
aos filhos o dever de alimentar 
os pais idosos, quando a renda 
deles é insuficiente para isso.

Caso não haja a assistência 
voluntária pelos filhos e seja 
necessária ação judicial para 
determinar o cumprimento do 
dever, os idosos podem optar 
por um dos prestadores, isto 
é, se tem vários filhos, pode 
escolher contra qual deles será 
a ação, podendo esse filho cha-
mar os demais para integrar o 
processo.

É necessário muito cui-

dado, pois aquele que têm a 
obrigação de prestar alimentos 
podem incorrer em crime pela 
não assistência familiar, carac-
terizando abandono material 
por deixar de prover a subsis-
tência de ascendente inválido 
ou maior de 60 (sessenta) anos 
de idade.

No caso de os familiares 
do idoso não possuírem con-
dições econômicas para prover 
as necessidades dos pais, é 
obrigação do Poder Público 
suprir essa necessidade, atra-
vés da assistência social.

Assistência social
Aos idosos com idade a 

partir de 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade, desde que não 
possua meios para prover 
sua subsistência e nem possa 
contar com a ajuda de sua 
família, é assegurado um bene-
fício mensal equivalente a um 
salário-mínimo, chamado de 
benefício assistencial e pago 
pelo INSS – Instituto Nacional 
da Seguridade Social.

Existem, no entanto, uma 
série de requisitos a serem 
atendidos, de modo a compro-
var a incapacidade financeira e 
contar com esse auxílio.

Por ser assistência social, 
não é necessário ter contribu-
ído com o INSS, no entanto 
trata-se de um benefício in-
transferível, ou seja, no caso 
de falecimento do marido, 
por exemplo, o benefício não 
é transferido à esposa que, se 
necessário, deverá requerer 
novo benefício para si.

Além disso, por sua na-
tureza, também não dá ao 

direito de 13º salário, como as 
aposentadorias, por exemplo, 
e não se transforma em pensão 
por morte.

Direito à moradia 
É também direito dos ido-

sos a moradia digna, na resi-
dência de sua família natural 
ou substituta ou desacom-
panhado de seus familiares, 
quando assim desejar e possuir 
condições ou ainda em institui-
ção pública ou privada, sendo 
que, no caso de instituição 
privada, deve ser custeado 
pelos próprios idosos ou por 
seus familiares.

A assistência integral, na 
hipótese de entidade de longa 
permanência, será prestada 
quando verificada a inexistên-
cia de grupo familiar, aban-
dono ou carência de recursos 
financeiros próprios ou da 
família.

As instituições que abriga-
rem os idosos são obrigadas a 
manter padrões de habitação 
compatíveis com as necessida-
des deles, bem como provê-los 
com alimentação regular e 
higiene, sob pena de serem 
responsabilizadas civil e cri-

minalmente.
Nos programas habitacio-

nais públicos ou subsidiados 
com recursos públicos, o idoso 
goza de prioridade na aquisi-
ção de imóvel para a própria 
moradia.

Proteção e abandono
Por mais que seja repug-

nante, existem casos de aban-
dono de idosos, conhecido 
como abandono afetivo, que 
consiste na falta de cuidados 
pelos filhos em relação aos 
pais na velhice, abandonan-
do-os em hospitais, casa de 
repouso, dentre outros locais.

A lei determina que os 
filhos maiores são obrigados a 
ajudar e amparar os pais na ve-
lhice, cuja falta de proteção da 
estabilidade familiar, ausência 
de solidariedade, inclusive 
a afetiva, em particular em 
relação aos mais vulneráveis, 
constitui prática que deve ser 
apreciada juridicamente para 
aplicação das penalidades ca-
bíveis a quem comete tais atos. 

As medidas de proteção ao 
idoso são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos 
no Estatuto do Idoso forem Idosos merecem ter um envelhecimento digno 

REPRODUÇÃO 

Sr. Otacílio de Matos, com 91 anos de idade, e 
sra. Lourdes de Matos, com 85, pais da autora

ameaçados ou violados, por 
ação ou omissão da socieda-
de ou do Estado; por falta, 
omissão ou abuso da família, 
curador ou entidade de aten-
dimento; ou em razão de sua 
condição pessoal.

Essas medidas de proteção 
poderão ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente e levarão 
em conta os fins sociais a que 
se destinam e o fortalecimen-
to dos vínculos familiares e 
comunitários.

Verificadas quaisquer hi-
póteses de abandono, poderá 
o Ministério Público ou o 
Poder Judiciário determinar 
as seguintes medidas: en-
caminhamento à família ou 
curador, mediante termo de 
responsabilidade; orientação, 
apoio e acompanhamento 
temporários; requisição para 
tratamento de sua saúde, em 
regime ambulatorial, hospi-
talar ou domiciliar; inclusão 
em programa oficial ou co-
munitário de auxílio, orien-
tação e tratamento a usuários 
dependentes de drogas lícitas 
ou ilícitas, ao próprio idoso ou 
à pessoa de sua convivência 
que lhe cause perturbação; 
abrigo em entidade; abrigo 
temporário.

Contudo, também existem 
projetos de lei que ainda estão 
em discussão que propõem 
a responsabilização civil do 
filho por abandono afetivo. A 
proposta é que tal abandono 
seja configurado ato ilícito 
e vinculado à reparação de 
danos por parte do filho.

Há necessidade de uma 
reflexão que, além de crimi-
nalizar o abandono afetivo, 
são cruciais à criação e ao 
fortalecimento de políticas 
públicas para criar uma rede 
de proteção aos idosos.

O cuidado e a responsabi-
lidade são atos indispensáveis 
para com os idosos e deveres 
de todos, para que tenham um 
envelhecimento digno.

Sobre a autora
Dra. Eliana Belizário de 

Matos, Advogada, Pós-Gra-
duando em Direito de Família 
e Sucessões, Pedagoga com 
especialização em Psicope-
dagogia.
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Neta denuncia descaso com a avó
no atendimento em banco da cidade

Instituição bancária lamenta o caso

Aplicativo acabou sendo instalado 

Mulher tem 77 anos e Mal de Parkinson, ficou duas horas em fila e não teve serviço solicitado

Natália Torres, pro-
curadora e neta de 
Maristela, uma idosa 

de 77 anos, acusa o Banco 
Mercantil de Indaiatuba de 
descaso com a sua avó ao se 
negar a instalar o aplicativo 
do banco no celular dela 
depois que a mulher esperou 
por duas horas em uma fila 
na terça-feira (12), às 8h40.

Segundo a neta, a avó é 
hipertensa e sofre do Mal 
de Parkinson. Mesmo assim, 
ficou na fila por duas horas 
apesar de ter uma senha 
preferencial. Após o tempo 
de espera, o gerente alegou 
que o documento estava fora 
da data de validade e não 
liberou a instalação, dispen-
sando a idosa.

Ao saber que sua avó 
tinha sido dispensada sob 
esse motivo, a neta se diri-
giu até o banco com toda a 
documentação necessária e 

válida para que o problema 
fosse resolvido, mas conti-
nuou não obtendo sucesso. 
Indignada com a situação, 
ela solicitou a presença dos 
Guardas Civis e da Impren-
sa.

De acordo com Natália 
Torres, o atendimento prio-
ritário só foi realizado após 
a chegada dos guardas ao 
local, que imediatamente 
solicitaram que Maristela 
fosse atendida. Mesmo após 
todo o descaso, segundo a 
procuradora, a instalação 
do aplicativo não foi reali-
zada, pois o gerente ainda 
afirmava que a conta não 
estava ativa.

Tempo de espera 
A reportagem do Mais 

Expressão esteve no local e 
teve acesso a fotos da docu-
mentação de aprovação da 
conta da senhora Maristela e 
também do documento que 
comprova o horário em que 
a senhora e a neta permane-
ceram no local.

Entrada do banco onde a idosa 
não conseguiu realizar os pro-
cedimentos necessários para 
acessar a sua conta

RAYANE LINS

Nas dependências do 
banco, havia um aviso infor-
mando que o tempo máximo 
de espera no local é de 15 
minutos em dias normais 
ou de até 30 em vésperas de 
feriados. 

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

Em uma nota enviada 
ao jornal, a assessoria do 
banco Mercantil lamentou 
o ocorrido e afirmou que a 
instituição financeira investe 
constantemente na qualidade 
do atendimento e esclarece 
que, eventualmente, podem 
ocorrer picos de movimento, 
principalmente em dias de 
pagamento de benefícios, 
que alteram o padrão de 
qualidade.

 Ao conversar com 

Após todo o transtorno e 
ainda ter saído do banco sem 
o problema ser resolvido, às 
13h17 da terça-feira (12), 
Natália Torres foi informada 
pelo WhatsApp que poderia 
retornar ao banco com a 
sua avó, pois a conta estava 
liberada para a instalação do 
aplicativo. 

Ao retornaram no dia 
seguinte, quarta-feira (13), 

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

alguns clientes presentes no 
local, no dia e na hora dos 
fatos, muitos estavam lá pela 
primeira vez para sacar um 
benefício disponível e outros 
já estavam lá há meia hora. 
Ao ver a senha de uma das 
mulheres que estava aguar-
dando atendimento, a espera 
já estava próxima de 2 horas. 
A mulher comentou que 
estava quase desistindo de 
ser atendida e indo embora. 
(RL)

o aplicativo foi instalado 
e todas as restrições foram 
sanadas. “Somente depois 
de chamar a imprensa e a 
Guarda Civil é que aceita-
ram atender minha avó no-
vamente e o documento de 
identificação que não servia 
passou a servir. O App que 
não podia ser instalado foi 
instalado…”, lamentou Na-
tália. (RL).



Confira o que abre
e o que fecha nesta 6ª

Em razão do Dia de 
Tiradentes, lembran-
do nesta quinta-feira 

(21), o Paço Municipal, 
autarquias e fundações não 
irão funcionar hoje (sexta, 
22). Serviços considerados 
essenciais como unidades de 
pronto atendimento de saú-
de, Guarda Civil, coleta de 
lixo e trânsito terão sistema 
de plantão.

A Secretaria Munici-
pal de Saúde informa que 
a UPA-24h (Unidade de 
Pronto Atendimento) e o 
Haoc (Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo) estarão 
funcionando em sistema de 
plantão para atendimento 
de urgência e emergência. 
O setor odontológico, que 
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Devido ao feria-
do de Tiradentes 
(21) serviços pú-
blicos não fun-
cionam hoje (22)

Nesta semana, o Co-
légio Rodin apresentou 
aos seus alunos uma gran-
de novidade: a “Galeria 
dos Pensadores”. Com o 
objetivo de conectar de 
maneira permanente os 
alunos da escola à arte, a 
galeria é resultado da visão 
que Marcelo Hermanson 
Canela, mantenedor do 
colégio, tem sobre a edu-
cação. Segundo Marcelo, a 
arte é uma importante fer-
ramenta pedagógica, pois, 
a partir dela, os estudan-
tes conseguem desenvol-
ver diversas habilidades 
e competências. A arte 
também ajuda a expressar 
sentimentos, desenvolver 
a criatividade e a apurar o 
senso crítico da criança e 
do adolescente. 

Colégio Rodin cria a 
‘Galeria dos Pensadores’

A “Galeria dos Pensa-
dores” é composta por 8 
telas 4K projetadas espe-
cialmente para a exibição 
de obras arte, que, pela 
alta resolução e design 
diferenciados, propiciam, 
não só uma a experiência 
visual aprimorada, mas 
também a possibilidade de 
trazer uma vasta gama de 
exposições para os alunos.

A exposição de inaugu-
ração contou com as obras 
do pintor pós-impressio-
nista holandês, Vincent 
Willem Van Gogh. Os 
alunos do colégio pude-
ram apreciar obras como 
“A noite estrelada”, “Os 
comedores de batatas” e 
“Doze girassóis em uma 
jarra”, presentes na expo-
sição.

DIVULGAÇÃO/SAAE INDAIATUBA

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

é realizado na UPA, está 
funcionando, das 7h às 19h.

Os cidadãos que preci-
sarem de atendimento para 
casos respiratórios suspeitos 
de Covid-19 devem fazer a 
consulta pela Telemedicina 
(https://www.indaiatuba.
sp.gov.br/minha-saude/te-
leatendimento/), das 8h às 
20h. Nesta sexta e no fim de 
semana não tem vacinação.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) farão 
o atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. O telefone 
da Guarda para emergência é 

153, da Polícia Militar é 190, 
do Corpo de Bombeiros, 193 
e da Central de Ambulâncias 
192.

Na Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente o 
Ecoponto de Inertes do Jar-
dim João Pioli funcionará, 
todos os dias, das 7h às 19h. 
O Ponto Verde - Feira de 
Agricultura Familiar de In-
daiatuba “Agenor Tachinar-
di” permanece funcionando 
aos sábados e domingos, das 
8h às 13h. 

A Feira de Orgânicos 
também mantém o funcio-
namento normal no sábado, 
das 7h às 12h.

O Museu da Água permanecerá aberto todos os dias do feriado prolongado

Espaço criado no colégio abre novas perspectivas

DIVULGAÇÃO
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Trabalhador some com o veículo da 
empresa e dono pede ajuda na internet

Após ser agredida por várias vezes, uma
mulher se cansou e bateu no marido

Após já ter sido agredida 
inúmeras vezes, uma mulher 
de 34 anos, de Indaiatuba, 
admitiu ter batido no marido 
depois que os policiais mili-
tares encontraram o homem 
todo machucado na calçada. 
O crime aconteceu por volta 
das 10 horas, no Jardim Monte 
Verde.

 Assim que a aborda-
gem do marido aconteceu, a 
esposa logo em seguida afir-
mou que havia sido a responsá-
vel pelos ferimentos, pois não 
aguentava mais ser agredida. 
Sem saber qual versão era 
verdadeira naquele momento, 
os PMs solicitaram o socorro 
para ambos.

 A agressão contra 
o marido aconteceu quando 
ambos bebiam juntos e do 
nada, sem motivos aparentes, 
seu marido iniciou uma dis-

Após 3 dias de busca, descobre que empregado vendeu equipamentos para comprar drogas
DIVULGAÇÃO

Veículo furtado que estava com os equipamentos 
e que já foi recuperado pelo proprietário

Empresário lamenta os prejuízos

Preso dono de tabacaria por 
venda de cigarros proibidos

No boletim de ocorrência 
registrado no início desta 
terça-feira (19) constam 
como “objetos subtraídos” 
duas escadas, três furadeiras 
elétricas e três ferramentas 
de corte, totalizando um pre-
juízo de cerca de R$ 4 mil.

No entanto, para Lucas, 
os danos vão além dos ma-
teriais: “Um dos itens ex-
traviados do veículo era um 
bagageiro modelo esportivo, 

Policiais civis prenderam 
na quinta-feira (14), o pro-
prietário de uma tabacaria 
localizada na Avenida Ário 
Barnabé, Jd Morada do Sol, 
após uma denúncia de venda 
de cigarros eletrônicos.

Os cigarros eletrônicos 
que estavam sendo comer-
cializados são importados 
e possuem venda proibida.

Os homens da polícia 

além de ter um valor finan-
ceiro significativo, tinha um 
valor sentimental, pois foi 
um presente de minha avó, 
falecida recentemente”.

Para reaver as ferramen-
tas de trabalho, Lucas conta 
que familiares e amigos, que 
se uniram para realizar uma 
vaquinha virtual, já que, sem 
os equipamentos, não conse-
gue atender às demandas da 
empresa. (HM).

Na última sexta-feira (16), 
um empresário de In-
daiatuba comoveu as 

redes sociais com a publicação 
sobre o desaparecimento de seu 
ajudante com o carro da empresa 
e as ferramentas de trabalho, o 
que teria acontecido na tarde de 
quinta-feira (15).

A publicação mobilizou 
amigos e familiares do empre-
sário e do trabalhador desapare-
cido, bem como desconhecidos.

“A gente combinou de se en-
contrar no bairro Cidade Nova, 

onde faríamos um serviço. Ele 
foi dirigindo o carro do serviço 
e eu fui com o carro da minha 
esposa. Fui até o local combi-
nado em meia hora, aproxima-
damente, que a gente combinou 
de se encontrar. Desde então, 
ele não tinha aparecido. Sumiu 
quinta-feira às 15h30”, conta o 
empresário Lucas Leite, que fez 
a postagem na internet. 

Mas o ajudante, que é primo 
do empresário, foi encontrado 
pela Guarda Civil na última 
segunda-feira (18), em Itaici, 
após 3 dias de procura.

“Gosto muito dele, mas ele 
não pensou nas consequências. 

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

Tudo isso devido à maldita 
droga. Ele foi se desfazendo 
das coisas para cada vez usar 
mais. E isso acaba com a família, 
acaba com a pessoa. E o duro é 
isso: não estraga só a vida dela, 
estraga a dos outros também”, 
ressalta. “A família já tentou 
internar e ele foge. Vamos ver 
se, depois dessa, ele toma um 
rumo na vida dele, porque essa 
foi a gota d’água para a família”.

Lucas também aproveita 
para destacar que a famosa frase 
“diga não às drogas” tem um 
significado muito maior do que 
parece e que precisa ser levada 
em conta..

cussão. Em seguida, ele grudou 
no pescoço dela e com força 
a empurrou para cima da pia, 
segundo a mulher relatou.

Com a intenção de se defen-
der, disse a mulher, ela pegou 
uma faca e desferiu duas facadas 
na altura do peito dele e, assim 
que conseguiu se soltar do ho-
mem, foi para trás, em seguida 
ele correu para rua. A mulher 
disse que, se não tivesse reali-
zado tal conduta, poderia estar 
morta agora.

A esposa contou ainda que 
uma inquilina presenciou os 
fatos e que poderia testemunhar 
a seu favor. 

 Ao ser indagada sobre 
as agressões que sofria, a mulher 
afirmou que era agredida fre-
quentemente e que já registrou 
diversas ocorrências e que em 
uma das vezes que foi agredida 
teve lesões realizadas por corte 
de faca e socos. Ela disse que já 
teve medida protetiva expedida 
em seu favor, mas acreditou no 

arrependimento de seu marido 
e retomou o relacionamento.

Após serem socorridos, a 
mulher foi medicada e liberada 
logo em seguida, já o marido 
permaneceu hospitalizado com 
ferimentos no braço direito e 
na lateral do tórax, porém sem 
risco de morte e sem possi-
bilidade de se verificar a sua 
versão. Além disso, a inquilina 
citada pela esposa, não foi 
encontrada.

A mulher então foi enca-
minhada à Delegacia Especia-
lizada na Defesa da Mulher, 
pois havia indícios de crime 
praticado pelo marido. Neste 
ato colheu-se as declarações 
dela, fotografou-se as lesões 
em seu pescoço e requisitou-se 
perícia médica. A faca que foi 
utilizada para agredir o marido 
foi apreendida

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

estiveram na tabacaria por 
volta das 14h, onde encon-
traram o proprietário, que, 
ao ser interrogado, confes-
sou a venda dos cigarros 
eletrônicos.

Desta forma, foi dada a 
voz de prisão em flagrante 
e os produtos foram apre-
endidos e apresentados na 
delegacia. (Rayane Lins, do 
programa de estágio).
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Apresentação teatral surpreenderAjuda para entidades, foi o ponto alto do aprendizado
Neste ano, uma surpresa 

especial pôde ser retomada 
pelas professoras do Colé-
gio Meta: a apresentação de 
uma peça teatral, elaborada e 
preparada com afeto para os 
estudantes, uma adaptação 
de “Alice no País das Mara-
vilhas”. O espetáculo teve 
como protagonistas aquelas 
que diariamente se dedicam 
a ensinar e que, certamente, 
são referências importantes 
para os pequenos. Foi um 
show de criatividade e inte-
ração, na construção de uma 
mensagem significativa, 
empática e solidária! 

Por falar em solidarie-
dade, é importante destacar 
que quem recebe um ato 
solidário conquista bene-

fícios, é claro. Mas quem 
oferta momentos de afago, 
carinho e doação aos outros, 
ganha ainda mais. Pessoas 
que se sentem solidárias 
expressam mais satisfação 
pela vida e desenvolvem 
maior capacidade em lidar 
com as dificuldades. Assim, 
se sentem mais felizes e en-
contram maior sentido em 
suas próprias atitudes.

Colégio Meta reforça o simbolismo e 
lições na semana especial de Páscoa
Atividades tiveram culinária, peça teatral e propostas solidárias em benefício de entidades

Durante a semana da 
Páscoa, foram rea-
lizadas diversas ati-

vidades com as crianças 
da Educação Infantil e do 
Ensino Fundamental I, ela-
boradas e preparadas com 
todo carinho pela equipe 

escolar do Colégio Meta. É 
muito importante apresentar 
aos pequenos as datas come-
morativas, pois a partir delas, 
conseguimos significar e 
contextualizar diversos con-
ceitos, além de aprendermos 
culturalmente. 

DIVULGAÇÃO

Comprometidos e envolvidos, os alunos aprenderam sobre a data comemorativa, se divertiram e ainda ajudaram quem mais precisa, tanto na unidade 1 (à esq.) quanto na unidade 2 

Para conhecer mais sobre as 
atividades desenvolvidas no 
Colégio Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com ou vá 
visitar as unidades. A Unidade 
I está situada à Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim Regina, 
e a Unidade II, à Av. Cel. An-
tônio Estanislau do Amaral, nº 

1541, Itaici.

Serviço

Comprometidos e envolvi-
dos com as questões sociais, 
os alunos dos quintos anos do 
Colégio Meta participaram 
de um Projeto Colaborativo 
da disciplina de Educação 
Socioemocional: “Crianças 
Agindo no Mundo”. Esse 
projeto é parte de outro ainda 
maior, que já integra a rotina 
escolar, inspirando as crianças 
e jovens ao exercício pleno da 
cidadania, à prática da empatia 
e às ações transformadoras, o 
projeto “Páscoa Solidária”. 

No ano passado, por inicia-
tiva das turmas do 7° ano do 
Ensino Fundamental II, nossa 
comunidade escolar conse-
guiu reunir uma tonelada de 
alimentos não perecíveis em 
prol da entidade Abid, por 

meio de uma admirável e mar-
cante conexão que engajou 
todos os envolvidos. 

“Crianças agindo no mun-
do” traz como proposta o 
foco em várias histórias de 
crianças e adolescentes que se 
sensibilizam e se mobilizam 
para realizar algo em prol de 
si mesmo, de sua comunidade 
ou do mundo. Como a Páscoa 
é tempo de renovação e ajudar 
é uma das metas do Colégio 
Meta, os estudantes lançaram 
uma campanha em prol da ins-
tituição beneficente “Formi-
guinhas do Amor”, instituição 
sem fins lucrativos que presta 
assistência a famílias em situa-
ções de vulnerabilidade social. 

Durante todo mês de mar-
ço, foram arrecadadas caixas 

de chocolate Bis e alimentos 
não perecíveis doados pelas 
crianças, jovens e famílias de 
nossa comunidade escolar. No 
último dia 07 de abril, um gru-
po representativo de crianças 
representou todas as turmas do 
5° ano do Ensino Fundamen-
tal (anos iniciais) na entrega 
oficial de aproximadamente 
300 quilos de alimentos e 400 
caixas de Bis, além de caixas 
e barras de chocolates, à ONG 
“Formiguinhas do Amor”, a 
qual se responsabilizará pela 
distribuição às crianças mais 
carentes de nossa cidade e 
imediações. Mobilização, 
aprendizagem, transforma-
ção e emoção definem essa 
incrível semana de Páscoa do 
Colégio Meta.

A Páscoa logo lembra “co-
elhinho trazendo deliciosos 
ovos de chocolate”. Trata-se 
de uma questão cultural que 
as crianças adoram!! Aos 
poucos, de forma lúdica e 
divertida, elas compreendem 
que a Páscoa é bem mais do 

que isso: simboliza a ressur-
reição, o renascimento e, por-
tanto, desperta sentimentos, 
como alegria, solidariedade e 
renovação.

Cada dia da semana pas-
sada foi preenchido por ativi-
dades de culinária, confecção 

de orelhas de coelho, brinca-
deiras alusivas à data e a tão 
esperada caça aos ovos, que já 
é tradição no Colégio. Todos 
os anos, na semana de Páscoa, 
as crianças se divertem em 
busca dos pequenos ovinhos 
deixados pelo “Coelho.” 

DIVULGAÇÃO



História começou com uma escolha do sucessor pelo antigo dono 
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Como o ramo de vidra-
çarias era muito diferente do 
ramo de madeiras, o senhor 
Valdir Saladini resolveu pas-
sar o ponto e disse que tinha o 
desejo de passar seu legado de 
vidraçarias para alguém dedi-
cado, responsável e atencioso.

Ao conversar com alguns 
amigos e conhecidos para 
poder passar o ponto, o senhor 

Valdir não encontrou ninguém 
com o perfil desejado.

Um tempo depois, um 
rapaz simples e muito dedica-
do ao seu trabalho, chamado 
Cleberson, que trabalhava 
em outra empresa de vidro, 
foi atender o senhor Ari Silva 
(amigo do senhor Valdir).

O rapaz falou para o senhor 
Ari que só sairia de lá quando 

Vidraçaria SP reinaugura seu espaço 
e homenageia o antigo proprietário 

Com a missão de ofere-
cer um atendimento de 
qualidade, honestidade 

e transparência para seus clien-
tes, a Vidraçaria SP está há 5 
anos no mercado de Indaiatu-
ba, sendo referência no ramo 
de vidraçarias na cidade. 

Antigamente, a empresa se 
chamava Saladini Vidros e ti-
nha sido fundada em 2009 pelo 

empresário Valdir Saladini, 
que hoje é o atual proprietário 
da empresa Madelasca, da 
área de madeira, também de 
Indaiatuba.

A Vidraçaria SP tem como 
foco principal de vendas bo-
xes para banheiro, espelhos, 
guarda-corpos, pergolados e 
tampos de mesa. A instalação é 
feita por técnicos qualificados. 
Toda instalação é feita no pra-
zo de 10 a 15 dias úteis, após 
fechado o contrato da compra.

Valdir Saladini começou o negócio em 2009, mas de-
pois se dedicou a outros ramos, como a área de madeira
R A Y A N E  L I N S *
rayanelins@maisexpressao.com.br

SERVIÇO
Endereço: Rua Uruguai, 
26 - Vila Castelo Branco

Horário de funcionamen-
to: 

Segunda à Quinta - das 8h 
às 18h

Sexta-feira - das 8h às 17h
Sábado - das 8h às 12h
WhatsApp/ Telefone 

Fixo: (19) 99800-6372 / 
(19) 3392-0674

Site: 
www.vidrossp.com.br/

Apta para atender qualquer 
público-alvo, seja clientes de 
bairros, condomínios, arquite-
tos e construtoras, o principal e 
grande diferencial da empresa 
é a isenção do sinal de entrada 
do pagamento, “o recebimento 
do serviço prestado é somente 
após a instalação feita, confe-
rida e aprovada pelo cliente, 
frisando atendimento, prazo e 
qualidade.”, conta Cleberson 
dos Anjos Rosa, atual proprie-
tário da Vidraçaria.

Os proprietários antigo e atual da Vidraçaria 
SP Valdir Saladini e Cleberson dos Anjos Rosa

DIVULGAÇÃO

resolvesse tal problema. Na-
quele momento, Cleberson 
ganhou total admiração e re-
conhecimento, tanto que Ari, 
lembrando que Valdir procu-
rava alguém para assumir a 
empresa o indicou. 

O atual proprietário conta 
que ficou muito surpreso com 
o ato de Valdir, que sem nem o 
conhecer, teve uma atitude tão 

generosa, confiando em um 
desconhecido para assumir.

Depois de 5 anos assumin-
do então a Vidraçaria SP, Cle-
berson dos Anjos Rosa, no dia 
16/04/2022, reinaugurou sua 
empresa, com uma nova etapa 
e um belíssimo Showroom, 
montado para que assim seus 
clientes consigam visitar e ver 
a qualidade do trabalho. (RL)



A15

MAMOGRAFIA - A 
Carreta da Mamografia fará 
aproximadamente 500 exa-
mes em Indaiatuba entre 
os dias 19 a 30 de abril, no 
estacionamento do Hospital 
Dia, localizado na Av. Visc. 
de Indaiatuba, 199 - Vila 
Vitoria I. Os agendamentos 
serão exclusivos para aque-
les que já estejam na fila.

VACINA - A Prefeitura 
de Indaiatuba dá sequência 
a vacinação contra a Co-
vid-19 para crianças de 5 
a 11 anos agora no Centro 
Esportivo, localizado na 
Av. Conceição, 1885, Ci-
dade Nova 2, das 9h às 12h 
de segunda, quarta e sexta. 
As convocações já estão 
disponíveis no site.

Cidade tem 201 casos de dengue hoje

Iniciativa ‘Aedes do Bem’ da Oxitec ajuda no combate

Indaiatubano conta a sua experiência com a doença

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de In-
daiatuba divulgou, 

na última segunda-feira 
(18), os números relativos 
aos casos de dengue, doença 
infecciosa transmitida a par-
tir de picadas do mosquito 
Aedes aegypti. O boletim 
da secretaria mostra que a 
cidade tem 228 notificações 
e 201 casos confirmados da 
doença.

Nas últimas semanas, 
a doença vem voltando a 
preocupar a população do 
interior paulista, que já che-
gou a registrar, em alguns 
municípios uma média de 
casos maior do que a soma-
da no ano anterior: a cidade 
de Vinhedo, por exemplo, 
registrou 124 notificações 
de dengue, com a confirma-
ção de 43 casos. O número, 
até a metade deste mês de 
abril, já era 60% maior do 

Números são de confirmações, mas há 228 notificações; casos têm crescido em todo interior
que todos os casos confir-
mados em 2021.

Mas o aumento substan-
cial na incidência de casos 
acende o alerta para todo 
o país: de acordo com o 
Ministério da Saúde, os re-
gistros de dengue aumenta-
ram 85% se comparados ao 
mesmo período no ano pas-
sado. Ainda de acordo com 
o ministério, até o dia 15, 
foram notificados 323,9 mil 
casos prováveis da doença, 
com incidência de 151,8 por 
100 mil habitantes. E foram 
85 mortes, 73% a mais do 
que em 2021.

Além de representarem 
maior incidência em uma 
estação do ano diferente do 
verão, os casos de dengue 
também avançam pelo sul 
do Brasil, onde a doença 
costuma preocupar menos 
devido às menores tempe-
raturas.

Para o epidemiologista 
Jair Ferreira, da Universi-
dade Federal do Rio Gran-

A iniciativa “Aedes do 
Bem”, desenvolvida pela 
empresa de biotecnologia 
Oxitec em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatuba, 
tem funcionado. A empresa 
desenvolveu um método de 
modificação dos mosquitos 
Aedes Aegypti machos com 
um gene autolimitante, que 
faz com que, quando ele 
copula com uma fêmea sel-

“Meus sintomas duraram 
uma semana, minhas plaque-
tas diminuíram bastante, tive 
muito cansaço, uma fadiga 
muito forte, não conseguia 
tomar banho sozinho às 
vezes, não conseguia nem 
levantar. Tive muita dor de 
cabeça, febre muito alta. Se 
eu comesse, ia vomitar… 
foi bem ruim”, conta o es-

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

vagem, só surja dessa união 
uma prole de machos. 

Como a fêmea é respon-
sável por picar e contaminar 
o ser humano, o “Aedes do 
Bem” faz com que a popula-
ção de mosquitos capazes de 
transmitir a doença diminua, 
prevenindo infestações não 
somente de dengue, mas 
também de outras doenças 
transmitidas pelo mosquito, 

Transmissor da dengue e de outras doenças é o mosquito Aedes aegypti

como zika, chikungunya e 
febre amarela.

Em Indaiatuba, mais de 
130 mil mosquitos Aedes 
do Bem foram soltos para 
controle dessas doenças 
durante o período de testes 
realizados por três anos e 
que foram recentemente 
prorrogados por mais três 
anos, já que a experiência 
foi positiva. (HM).

de do Sul, “é inusitado ter 
dengue quando começa a 
esfriar”. Uma das hipóteses 
levantadas pelo especialista 
é de que, na preocupação 
extrema com o coronavírus, 
alguns cuidados com os fo-
cos domésticos de dengue 
foram negligenciados.

Pequenas atitudes
Pequenas atitudes no dia 

a dia dentro de casa podem 
ajudar a prevenir a doença 
a partir da diminuição de 
focos de proliferação dos 
mosquitos: a reprodução 
acontece em água limpa e 
parada, a partir da postura 
de ovos pelas fêmeas. Ma-
neiras eficazes de reduzir 
esse cenário se dão man-
tendo a limpeza das calhas; 
tampando tonéis e caixas 
d’água; limpeza recorrente 
dos vasos de plantas, a fim 
de evitar o acúmulo de água 
parada; atenção particular às 
plantas que acumulam água, 
como a babosa, entre outras.

tudante de Educação Física 
Wellington Vinícius, de 22 
anos.

“A questão da prevenção 
é muito importante, porque é 
um negócio básico, que po-
demos fazer: tirar uma água 
parada, fiscalizar algumas 
áreas também, que viram 
focos de dengue, querendo 
ou não. E, fazendo isso, além 

de estar cuidando de você, 
vai estar cuidando de outras 
pessoas também. É muito 
simples de fazer e se evita 
uma doença muito ruim. 
Para se ter uma ideia, quan-
do fui ao hospital, me deram 
o cartãozinho vermelho, de 
alto risco”, disse o estudante 
alarmado com o quadro que 
viveu . (HM).

REPRODUÇÃO





Grupo Bio estará no 16º Frutos de Indaiá
Empresa atende diversos públicos 
em Indaiatuba e região com servi-
ços especializados desde 2014
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vidades no ramo de refeições 
coletivas e passando a entre-
gar um trabalho completo e 
de qualidade, sempre pauta-
do nos valores da empresa: 
transparência e ética, respei-
tando seus colaboradores e 
parceiros e buscando sempre 
a satisfação de seus clientes, 
através da valorização hu-
mana, inovação tecnológica 
e sustentabilidade social e 
ambiental.

O Grupo Bio se destaca 
também por sua atuação no 
patrocínio e incentivo de atle-
tas da cidade, além de ações 
voltadas ao meio ambiente.

Os administradores sa-
lientam que, apesar de atuar 
em diversas cidades da re-
gião, o Grupo Bio se orgulha 
de manter em Indaiatuba sua 
sede administrativa, onde os 
sócios nasceram, residem e 
mantêm uma relação pró-
xima com a comunidade, 
preservando, assim como o 
Troféu Frutos de Indaiá, as 
importantes raízes.

Grupo se consolidou com a realização de serviços para atender ao mercado em vários segmentos

HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Troféu objetiva preservar e fortalecer raízes locais
Seguindo sua tradição de 

reconhecer o trabalho, o de-
senvolvimento, a criatividade 
e o crescimento dos seg-
mentos sociais, comerciais, 
industriais e de serviço em 
nossa cidade, o Troféu Frutos 
de Indaiá se explica muito a 
partir da peça que o repre-
senta: uma folha de palmeira 
(“Indaiá” em tupi-guarani), 
estilizada pela artista Maria 

Vaz, a Memê.
De acordo com o diretor do 

Grupo Mais Expressão, Alan 
Di Santi, que criou a premia-
ção junto ao amigo Admilson 
Redecopa, falecido em 2020 
em decorrência da Covid-19, 
o Troféu simboliza sucesso e 
vitória: “O reconhecimento 
que o homenageado possui 
pelos bons serviços prestados 
à população e ao desenvol-

vimento que isso impõe ao 
município. Uma premiação 
pelo esforço contínuo e cole-
tivo em direção à excelência”.

Para a trilha sonora da 
celebração deste ano, o show 
ficará por conta da dupla 
Marcos & Belutti, donos de 
sucessos como “Domingo 
de Manhã” e “Aquele 1%”.  
(HM).

DIVULGAÇÃO

Nascido em janeiro 
de 2014 em solo in-
daiatubano, o Grupo 

Bio, que estará no Troféu 
Frutos de Indaiá deste ano, 
no segundo semestre, surgiu 
de uma decisão dos irmãos 
Alexandre e Cleber Perini, 
que visavam montar uma 
empresa para atender ao 
mercado de gestão de áreas 
verdes, dando origem ao 
primeiro nome que recebeu: 
‘Bio Preserv’.

Em 2020, com o objetivo 
de atender também o merca-
do de facilities, agregando 
em seu portfólio os serviços 
de portaria, recepção, vigia e 
limpeza industrial, a empresa 
recebeu seu novo nome: Bio 
Serviços Especializados.

No ano passado, viven-
ciando sua segunda rees-
truturação, se transformou 
finalmente no Grupo Bio, 
iniciando também suas ati-
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Primavera fecha a participação na A-2 
com 9ª melhor média de público geral

Após a final do Campe-
onato Paulista da Sé-
rie A-2, no domingo 

(17), que sagrou a Portugue-
sa como grande campeã do 
torneio, a média de torcida 
de cada clube foi revelada 
e o Fantasma fez bonito na 
competição, conquistando o 
9º lugar no ranking. 

De acordo com o site Sr.
Gool, que realizou o levan-
tamento, a equipe teve uma 
média de 922 torcedores por 
jogo, ficando acima de clu-
bes tradicionais do futebol 
brasileiro como o Juventus 
e o São Caetano. Ao levar 
em conta o público total dos 
jogos em que o Primavera 
foi mandante, o clube sobe 

de posição no ranking, che-
gando a 7ª colocação, com 
7.374. 

Premiação 
A Federação Paulista 

também divulgou o valor 
que será repassado a cada 
clube como premiação pela 
posição no campeonato a 
partir do ranking geral de 
classificação, que se baseia 
na pontuação total do tor-
neio. Oitavo lugar na clas-
sificação geral, o Primavera 
deverá receber cerca de R$ 
54 mil. 

Paulista de Juniores
Jogando pela 2ª rodada 

do Paulista de juniores, as 
equipes sub 15 e 17 do Pri-
mavera acabaram perdendo 
os seus confrontos contra o 

Equipe teve 922 torcedores por par-
tida, ficando à frente de clubes tra-
dicionais do futebol paulista, como 
o Juventus e o São Caetano

SANDRO RODRIGUES/EC PRIMAVERA

REPRODUÇÃO / SITE LIDI

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Ska Brasil. Pelo Sub 15, o 
Ska bateu o Fantasma por 
3-0, com gols de Vitor, Da-
nilo e Cauan. Já pela equipe 
do Sub 17, o Ska fez 2-0 com 

Times da Copa da Vila Avaí iniciam no final 
de semana a fase decisiva da competição

Depois de seis rodadas 
intensas e bem disputadas, 
o tradicional torneio da Vila 
Avaí se prepara para dar iní-
cio às fases finais. Contando 
com 8 equipes encaminha-
das para os jogos, a fase de 
quartas-de-final acontece já 
neste final de semana, 24. 
Todos os jogos serão realiza-
dos no Campo da Vila Avaí. 

Primeiro no grupo A, 
com 9 pontos, o Mastiga 
Disk Breja 11 de Junho 
enfrenta o segundo coloca-
do do grupo D, Exquenta 
Sol Joias, com 6 pontos na 
primeira fase. Em seguida, 
às 9h, o time Amigos do 
Cachorrão, que terminou em 
1º no grupo B, pega o Vila 
Avaí, segundo no grupo C. 

Às 10h, o Otro Iskema, 
primeiro do grupo C, joga 
contra o NBF, segundo co-
locado do grupo B. Por fim, 
às 11h, os Amigos do Toco 
duelam uma vaga à próxima 
fase com a equipe Samuka 
Lances / Tropical Alim. 

Primeira fase
Amigos do Toco e Mas-

tiga Disk Breja/ 12 de Junho 
foram os dois principais ti-
mes da competição na Copa 
da Vila Avaí e dominaram 
os seus jogos, conseguindo 
100% de aproveitamento até 
o momento. Ambos os times 
fizeram 3 jogos e conquis-
taram as 3 vitórias. Os dois 
times também foram líderes 
em quesitos de ataque e 
defesa.  

Clube conseguiu ficar em sétimo na colocação 
geral considerado o público em casa e fora

Isac e Caio. 

As crias do Primavera 
voltam a campo neste sába-
do (23) quando enfrentam o 

São Bento, em Indaiatuba. 
O Sub 15 joga às 9h, 

enquanto o Sub 17 às 11h. 
As entradas para todas as 
partidas são gratuitas. 

O destaque ofensivo do 
campeonato ficou  por conta 
dos Amigos do Toco, que 
marcou 16 gols e tem o me-
lhor ataque do campeonato. 
Já o Mastiga Disk Breja/ 12 
de Junho fez menos gols, no 
entanto, a equipe não tomou 
nenhum gol durante as três 
partidas, ficando com a me-
lhor defesa do torneio.   

Olhos nos artilheiros
Dois jogadores se desta-

caram na artilharia da taça 
na primeira fase: Helton, do 
Amigos do Cachorrão, que é 
o atual artilheiro do campeo-
nato com 8 gols. Em seguida 
aparece Matheus Simão, do 
Amigos do Toco, com 5 
gols na competição. (Lucas 
Mantovani). 

Jogo entre os Amigos do Toco e o 
Sport/Haiquel pela Copa da Vila Avaí 
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Mangás ‘bombam’ vendas e apontam 
mudanças para o mercado editorial

Pesquisas veem retomada do gênero

Os mangás, termo uti-
lizado para nomear 
histórias em quadri-

nhos feitas ao estilo japonês, 
estão bombando no mercado 
editorial. Segundo levanta-
mento da Publishnews, site 
especializado no mercado, 
três mangás estão entre os 
vinte livros mais vendidos 
do mês de março no mer-
cado brasileiro, causando 
também uma movimentação 
comercial nas editoras.

Trazendo diversas es-
pecificidades temáticas, de 
modelos de traços e arca-
bouços culturais, os mangás 
mais vendidos no país du-
rante o último mês foram os 
volumes 22 e 23 de “Demon 
Slayer”, de Koyoharu Go-
touge, e o primeiro número 
de “My Hero Academia”, do 
autor Kohei Horikoshi.

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Pedro Ferreira, 
criador da página Fora do 
Plástico, especializada em 
quadrinhos, diz que tem 
notado o crescimento do 
número de editoras e pu-
blicações de mangás, o 
que tem resultado em mais 
pessoas interessadas e no 
aumento do número de ven-
das. Outro ponto importante 
que Pedro destacou foi a 
mudança na formação de 
um público leitor jovem. 
“Se os super-heróis, a Turma 
da Mônica e os quadrinhos 
Disney fizeram essa função 
nas décadas passadas, cada 
vez mais vemos os mangás 

Quadrinhos japoneses estiveram entre os 20 livros mais 
vendidos de março; Companhia das Letras comprou a JBC

formando leitores, atual-
mente”, diz. 

Mercado editorial
O salto nas vendas e o 

aumento nas buscas também 
trouxeram movimentações 
em grandes editoras do país. 

D a d o s  d o  G o o g l e 
Trends, ferramenta que 
analisa os termos bus-
cados no site, a última 
vez que os mangás esta-
vam sendo tão procurados 
como agora foi em 2014. 
Após uma forte queda, 
os conteúdos do gênero 
japonês retomaram um 
mercado maior a partir 
de janeiro de 2021 e o in-
teresse vem se mantendo 
alto. Outro dado interes-
sante obtido a partir do 
mapeamento de pesquisas 
mostrou que os Estados 
das regiões Norte e Nor-
deste atualmente concen-
tram mais pesquisas sobre 
os produtos da cultura 
nipônica.  

A analisa de marketing 
de mangás da editora Pa-
nini, Camila Fernandes, 
diz que os streamings 
têm trazido proximidade 
maior entre o público bra-
sileiro e as produções asi-
áticas. “Com a internet e a 
ascensão dos streamings, 
o consumo de conteúdo 
asiático se tornou natu-
ral. Essa aproximação de 
conteúdos ajudou o cres-
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cimento e popularização 
dos mangás nas gerações 
mais novas, deixando de 
ser apenas um nicho e se 
tornando algo cada vez 
mais globalizado”, co-
menta. 

Mas não é só em novos 
leitores que os mangás 
se apoiam para continuar 
crescendo. Pedro Ferreira, 
do Fora do Plástico, conta 
ao Mais Expressão que eles 
sempre fizeram parte da sua 
vida. “Se hoje eu sou apai-
xonado por quadrinhos, 
foi por causa dos mangás 
na década de 2000. No 
momento (estou lendo) as 
obras do Taiyo Matsumoto, 
“Sunny” e “Ping Pong”, 
publicados aqui no Brasil 
pela Devir”, diz. (LM).

JAZZ - Dias 28 e 29 
de abril serão marcados 
por apresentações de Jazz 
no Casarão Pau Preto, às 
19h. Entrada franca.

COMIDA - Festival 
tradicional de empada 
frita acontece no final de 
semana, no Pavilhão das 
Artes, em Salto.

CINEMA - “Medida 
Provisória”, estreia de 
Lázaro Ramos na dire-
ção, é destasque de pro-
gramação nos cinemas.

CANNES - Prêmio de 
cinemafrancês divulgou 
indicados. Queda de mu-
lheres indicadas chamou 
atenção neste ano.

RECURSO - Câmara 
de Indaiatuba criou prê-
mios de R$ 1,1 mil a R$ 
6,6 mil para vencedores 
de concursos municipais. 

Capa do volume 1 do mangá ‘Demon Slayer’, mais 
vendido em Indaiatuba e no Brasil no mês de março 

No final de março, a Com-
panhia das Letras acertou a 
compra de 70% da editora 
Japan Brazil Communica-
tion, a JBC, referência no 
gênero. A editora é respon-
sável por “My Hero Acade-
mia”, com mais de 600 mil 

exemplares vendidos, e tem 
obras famosas, como “Death 
Note”, “Sakura Cardcaptor” 
e “Akira” todas em seu ca-
tálogo.

Tutela dos grandes
A JBC foi fundada 

em 1995 por Masakazu 
Shoji, em São Paulo, para 
trabalhar no mercado edi-
torial em língua portugue-
sa tanto no Brasil como 
no Japão. É uma editora 
considerada de médio a 

grande porte, mas ainda ti-
nha uma aura centralmente 
familiar. Com a venda para a 
Companhia das Letras, ainda 
é cedo para dizer o que essa 
aquisição representa, mas 
haverá mudanças, comenta 
Pedro Ferreira. “Talvez, a 
reflexão siga no caminho de 
que as duas maiores editoras 
que publicam mangás em 
atividade no Brasil hoje, Pa-
nini e JBC, estão sob a tutela 
de grandes conglomerados 
editoriais”. 

Pedro Ferreira e Mariana Viana,
fundadores do Fora do Plástico



Signo de Libra
Certos pensamentos obses-
sivos conflitam com seus 

projetos de vida, impedindo de lidar 
de forma direta com estes. É interes-
sante saber separar certezas, valores e 
crenças do que seria a realidade que 
vive e então trabalhar para estabili-
zar suas estruturas, sabendo que um 
esforço contínuo deve ser aplicado 
se quiser sucesso. Saúde frágil, tenha 
cuidado.

Signo de Escorpião
Embora exista um movi-
mento interno para buscar 

prazeres e diversões, existe um outro 
que mostra um risco de impaciência 
e irritabilidade, pois vários imprevis-
tos ocorrem no trato social, rupturas, 
quebra de acordos ou pactos firma-
dos e alguns relacionamentos podem 
ser encerrados de forma inesperada. 
Temporariamente a popularidade 
pode ser abalada. 

Signo de Sagitário
Procure ter um pouco de 
paciência com assuntos 

familiares, pois mostram possibili-
dades de haver enganos por parte do 
nativo ou estando certo, não consegue 
expressar de forma clara o que está 
enxergando. Posicionamentos ideoló-
gicos ou políticos podem sofrer enga-
nos. Algumas crenças podem precisar 
de um raciocínio mais elaborado. 
Vida profissional em ascensão.

Signo de Capricórnio
Momento de muita intros-
pecção e recebimento de 

informações importantes que refleti-
rão em sua estabilidade material em 
um futuro próximo. Novos contatos, 
diferentes pessoas e ideias surgem, 
algumas estabilizam suspeitas pres-
sentidas há muito tempo. Apesar de 
ser um período intimista, evite ficar 
plenamente isolado. Será importante 
trocar ideias.

Signo de Aquário
Cansaço, baixa de energia e 
de vitalidade podem ocor-

rer. Contratos, parcerias, sociedades 
e relações afetivas exigem mais aten-
ção. Sentimentos diversos surgem 
e o ideal é trabalhar as ideias para 
que as emoções não criem obstácu-
los à sua maneira de enxergar como 
os fatos estão realmente ocorrendo. 
Rompimentos com fatos de seu pas-
sado ocorrem no meio dessa agitação. 
Momento de libertação de amarras 
emocionais.

Signo de Peixes
Momento interessante, em 
que sua postura permitirá 

novos estudos, novos contatos com um 
maior número de pessoas. Pode vir a fazer 
cursos reuniões que facilitem o contato 
com várias pessoas com ideias diferentes 
sobre os mais diversos pontos de vista. 
Em função disso pode ficar dividido em 
suas crenças internas. Momento de ex-
pansão espiritual ocorrendo. Aproveite!!
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Escritora ressalta a 
magia que livros têm

O Dia Mundial do Livro, 
celebrado neste sába-
do (23), é um dia que 

marca grandes perdas: em 23 
de abril de 1916 faleceram o 
maior escritor da língua in-
glesa, William Shakespeare, 
aos 52 anos, e o “príncipe dos 
escritores do Novo Mundo”, 
o peruano Inca Garcilaso de 
la Vega, aos 77.

Hoje, a data tem um im-
portante papel de conscien-
tização e encorajamento dos 
hábitos de leitura, estimula-
dos pela Unesco (Organiza-
ção das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a 
Cultura), enfatiza a escritora 
Adelisa Maria Albergaria 
Pereira Silva, de 57 anos, de 
Indaiatuba.

É ainda um momento de 
contemplação das inúme-
ras produções literárias que 
marcam gerações, bem como 
uma oportunidade para reco-
nhecer talentos que moram 
ao lado.

“Comecei a escrever por 
um motivo triste: a doença 
e morte de minha amada so-
brinha Júlia, aos 7 anos, em 
2010, vítima de um tumor 
cerebral. Na época, criei um 
blog e comecei a escrever 
para extravasar a tristeza que 
sentia... De lá pra cá, não 
parei mais. Escrevo crônicas 
do meu cotidiano e algumas 
reflexões. E já são quase 
12 anos de escrita”, conta a 
escritora.

Para ela, ler um livro é 
uma possibilidade de viajar 
sem sair de casa: “Através 
de suas páginas, você pode 
conhecer lugares, pessoas, 

culturas... Experimentar sen-
timentos e emoções. Pode ex-
pandir a mente, a inteligência, 
a imaginação e sua visão de 
mundo”.

A escritora já publicou 3 
livros (as coletâneas “O que 
realmente importa…” e “O 
que realmente importa... Vol. 
2” e o livro infantil “Uma 

Importância é 
lembrada no Dia 
Mundial do Livro, 
celebrado neste 
sábado (23)
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A escritora Adelisa Maria Albergaria Pereira Silva: ler é viajar
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HORÓSCOPO

De 22 a 28 de Abril de 2022

Signo de Áries
Continua a busca para me-
lhorar sua situação finan-

ceira podendo usar diversos meios 
para que isso seja viabilizado. O 
importante é manter-se dentro dos 
princípios do equilíbrio da virtuosi-
dade. Lembrando que Marte entra em 
Gêmeos em agosto, um pouco antes 
disso, começa possíveis cobranças de 
suas atitudes e perdurará por todo o 
período que Marte estiver nesse sig-
no. Atue com equilíbrio e sabedoria.

Signo de Touro
Cuidado com uma estafa 
que se aproxima de um li-

mite perigoso. Algumas dificuldades 
com a estabilidade de seus projetos 
podem ocorrer, mas seu esforço pro-
move o crescimento desses projetos. 
Será importante saber dosar momen-
tos de lazer e revitalizar seu corpo 
com práticas que tranquilizem antes 
de enfrentar as mais diversas dificul-
dades. Força de Vontade em expan-
são. 

Signo de Gêmeos
Nesse inferno astral, muito 
cuidado com suas palavras, 

com certos desejos de romper com 
tudo, e fortes insatisfações. Agora é o 
melhor momento para lidar com sua 
organização pessoal e buscar por esta-
bilidade, pois sua mente pode se sentir 
limitada e querer jogar tudo para o alto, 
em uma tentativa de ampliar e obter 
novos ares. Planejamento é a chave.

Signo de Câncer
Mudanças inesperadas em 
seus projetos. Amizades 

podem ser renovadas, ou ocorrem 
rompimentos de algumas. Amigos 
se distanciam, e certos projetos são 
encerrados de forma inesperada. Gas-
tos com seus planos podem ocorrer 
mais intensamente por essas semanas. 
Cuidado com documentos e papeis 
importantes, pois ainda há risco de 
perda, roubo ou compreensão errada 
do texto. 

Signo de Leão
Novos contratos podem ser 
firmados, no entanto será 

exigido organização e uma postura de 
estabilidade e firmeza. Não é um bom 
momento para passar uma imagem de 
desorganizado. Alguns formalizam 
sociedades comerciais, outros, o foco 
é relacionamento conjugais. Mudan-
ças em sua casa ou na família tendem 
a ocorrer.

Signo de Virgem
Gastos com sociedades, 
com relacionamentos e com 

contratos que podem parecer confusos 
podem ocorrer. Uma boa investigação 
mostra que é interessante firmar novos 
contratos de forma racional. Sua mente 
avalia a importância do planejamento 
e organização das ideias, crenças e 
compreensões. Importante semana de 
renovação interior.

Histórias inspiram nas dificuldades
“Muitos livros me mar-

caram. Ao longo dos anos, 
li muito, e os mais variados 
estilos de leitura. Mas um 
livro que me marcou e que 
me veio à mente no momen-
to, é “A Incrível Viagem De 
Shackleton”. O livro conta 
a história de uma expedição 
à Antártida, onde tudo deu 
errado e eles naufragaram. 
Mas, por incrível que pare-
ça, todos sobreviveram. O 
livro conta uma incrível his-
tória verídica de superação e 
de liderança. Esse livro me 
inspirou muito, já o li duas 
vezes”, revela a escritora 
Adelisa Maria Albergaria 

Pereira Silva, que hoje ven-
de muitos livros em grupos 
de adoção: a motivação é 
simples, pessoal e bonita: 
Adelisa é mãe de um meni-
no através da adoção.

A escritora também 
compartilha seus planos 
para o futuro: “No momen-
to estou à procura de uma 
editora que tenha interesse 
em publicar uma história 
infantil sobre adoção (o 
livro abordará a adoção 
inter-racial, de uma criança 
maior – aproximadamente 
6 anos). Escrevi o livro em 
parceria com minha filha 
mais velha”. (HM).

POR: ALEX COSTA GUIMARÃES

história de amor escrita por 
Deus”, uma história verídica 
sobre adoção) e venceu um 
concurso de textos sobre a 
pandemia. Ela ressalta que 
a vida do escritor no Brasil 
é muito árdua e defende a 
importância de projetos de 
incentivo à leitura, inclusive 
nas escolas.



9º Ano A recebendo o bombom do coelho (Unidade II).

Aluno Benjamin da 2ª Etapa B brincando com o 
coelho (Unidade I)

Coordenação e assistentes da Educação Infantil e 
Fundamental I, professoras da Educação Infantil e 
Direção do Colégio Meta no teatro de páscoa da 
Unidade I.

Alunas Beatriz, Sofia e Lívia do 7º Ano B recebendo 
o bombom do Coelho (Unidade I).
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Quem aniversariou no último dia 19 foi o Fábio, 
proprietário da Riqueza Paisagismo, que recebeu um 
delicioso Bolo da Madre, carinho desse semanário. O 
Jornal Mais Expressão deseja felicidades sempre e que 
Deus o abençoe plenamente.

O nosso querido cliente Fabiano, proprietário da Cia do 
Salgado, também apagou velinhas na última terça. O 
Jornal Mais Expressão deseja felicidades e que nosso 
Pai o proteja e o abençoe grandemente!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, garagem no Jd. 
Tucanos. 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.

A linda Milly das tutoras Raquel e Bia, em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 1050 - 
Centro, Fone: (19) 3875-2715.

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!

3ª Série A do Ensino Médio junto ao coelho (Unidade II).

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



No último domingo dia 17 de abril, nossa cliente e amiga 
Dra. Alexsandra Manoel Garcia da AMG Advocacia 
completou mais um ano de vida e nós não poderíamos 
deixar passar em branco levamos uma linda Orquídea 
da loja Recanto das Flores. Parabéns Dra muita saúde, 
paz e felicidades sempre!
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Carol e seu pequeno príncipe Pietro na festa de Páscoa 
do Colégio Meta!

Sábado dia 23 de abril é dia dessa cliente e amiga 
muito especial, Carla Stadnik da As Meninas Pizzaria, 
nós do Mais Expressão desejamos muita saúde, paz e 
felicidades sempre!

No último dia 07 de abril quem apagou as velinhas foi nossa cliente e parceira Bruna Maluf da Decoratto Indaiatuba. 
Nós do Mais Expressão desejamos muitas felicidades e sucesso sempre! Decoratto Inspirações para Viver bem!

André Balsalobre e Elaine Balsalobre, comemorando os 
quinze anos da sobrinha Luara em Campinas!

Graziele Diretora Executica da Drom Decor! Drom.Sonhe.
Ouse. Realize!

A Ouro e Prata completou no dia 07 de março 45 anos de muito trabalho e dedicação. Nós aqui do Mais Expressão desejamos 
muito sucesso sempre! E agradecemos muito pela renovação da nossa parceria!!
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA202 – JD. COLONIAL – R$465 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA204 – CENTRO – R$530 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Possui 1 dormitório 
nos fundos, sala, copa, cozinha e banheiro. 
CA209 – JD. HUBERT – R$330 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e 
garagem. 
CA210 – JD. BELA VISTA – R$400 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha com armário, lavanderia, 
banheiro, varanda e garagem para 4 carros sendo 2 cobertas.
CA213 – JD. BELA VISTA – R$700 MIL - 2 dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área 
coberta na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.                                                       
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara. 
CA203 – VILA FURLAN – R$520 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro lavanderia e 
garagem para 3 carros. Possui casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
CA212 – JD. NOVA VENEZA – R$370 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte com área de luz, 
banheiro, sala, cozinha americana, copa com cuba e torneira gourmet, lavanderia, garagem 
para 2 carros e portão eletrônico. 
                                                                                                    

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros 
e área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
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, chur-
rasqueira 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 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros plane-
jados, 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 garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$250 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira 
e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de 
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. 
Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m²
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 
TE10 – COND. RES. POR DO SOL – R80 MIL - 575 m². Aceita permuta com carro até 
R$30 Mil. OBS: Valor R$80.000,00 + 154 parcelas de R$1.050,00 corrigida pelo IGPM                                                                                                                                           
TE12 – VILA SÃO JOSÉ – R$350 MIL - 280 m². Aceita Permuta com casa ou apartamento. 
TE13 - VILA FURLAN – R$480 MIL - 330 m²                                                                                         

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²

SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – R$ 900 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
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 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, 
sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro 
e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. 
Parte superior 7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. I
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. 
SITIO ITABORAÍ – CHACARA – R$2.750,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, cozinha externa com pia. Toda avarandada com garagem para 
2 carros e entrada para vários. 
REMULO ZOPPI – R$1.300,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. BELA VISTA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
para 4 carros e quintal. 
VILA MERCEDES – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 

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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CA10054 - CASA TÉRREA  - CONDOMÍNIO  VILA YTU  - 
JARDINS DO IMPÉRIO - AT 150 m² - AC 112m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala com pé direito duplo, cozinha com 
planejados e integrada á area gourmet com churrasqueira, WC 
social, lavanderia,  02 vagas de garagem. Ar condicionado,  
rico em armários planejados, iluminação em led,  piso em 
porcelanato, portas balcão nos dormitórios, fino acabamento. 
Portaria 24 horas.  R$  750.000,00. CORRETORA YURICO 
– CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

AP05480 - VILA GEORGINA - EDIFÍCIO FIRENZE - AU 72 m² 
- 02 dormitórios com planejados sendo 01 suíte , sala avaran-
dada (vista para o Parque das Cerejeiras),  WC social com box 
e gabinete. Cozinha e lavanderia com planejados, 01 vaga de 
garagem coberta. Sol da manhã.  Próximo ao Parque Ecoló-
gico, supermercados, farmácias, padarias etc - EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO - R$ 395.000,00. CORRETORA YURICO – 
CRECI: 144049 - TEL: (19) 97168-2829.

AP05492 - EXCELENTE APARTAMENTO EM CONDOMINIO COM 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA E INFRAESTRUTURA COMPLE-
TA - CLASS - AU62m² - 02 dormitórios com planejados sendo 01 
suíte climatizada, WC social, sala dois ambientes com planejados, 
varanda com fechamento em vidro retratil, cozinha planejada com 
cooktop, lavanderia, box no andar, garagem  para 02 autos. Aparta-
mento pronto para morar em condomínio clube com entrada elevada 
ao nivel da rua com localizaçáo privilegiada proximo a entrada da 
cidade, comercios e colegios. R$ 570.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624

AP05482 - AU 103 m² - EXCELENTE APARTAMENTO ALTO 
PADRÃO LOCALIZADO PRÓXIMO AO PARQUE ECOLÓGICO 
DE INDAIATUBA - EDIFÍCIO WINDS - APARTAMENTO ANDAR 
ALTO PORTEIRA FECHADA - Sala com 3 ambientes sendo 
home theater com piso elevado, sala de estar e sala de jantar 
com cristaleira, bar e buffet integrados, varanda,  02 suítes com 
armários sendo 01 suíte máster, wc social, roupeiro, lavabo, 
cozinha americana completa, com armários, cooktop e forno 
integrados, área de serviço com armários, aquecimento à gás 
instalado, garagem para 02 autos coberta. Aquecimento central, 
ar condicionado nos quartos e sala. Condomínio com ampla 
infraestrutura de lazer, piscina, salão de jogos, área gourmet, 
salão de festas, cinema, escritório, sala fitness, espaço para 
pilates, sauna, playground, cinema, segurança 24 horas. Venda: 
R$ 1.275.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – 
TEL: (11) 98512-9291.

CA10014 - AT 300 m² AU 190 m² - CASA TÉRREA ALTO PA-
DRÃO - JARDINS DI ROMA - 03 suítes sendo 01 suíte máster 
com closet, sala estar com pé direito alto, sala jantar, lavabo, 
cozinha incluso  cooktop, forno elétrico e coifa, área de serviço, 
área gourmet com churrasqueira (incluso cooktop e churras-
queira elétrica), piscina, 02 vagas cobertas. Todos os cômodos 
com móveis planejados. Ar condicionado nas três suítes e sala.  
Aquecimento solar inclusive na piscina. Persiana elétrica nas 
três suítes. Condomínio com área de lazer completa: piscina, 
salão de jogos, salão de Festas, academia, churrasqueira, 
portaria 24 horas. R$ 1.400.000,00. CORRETOR EMERSON 
– CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA10053 - CASA TÉRREA - CONDOMINIO VILLE  COUDERT  - 
INDAIATUBA/SP - AT:450m², AC: 268m² - 03 Suítes (sendo uma 
suíte máster com Closet  ),  todas com  persianas elétricas,  Sala 
de TV, Sala de estar com pé direito duplo, sala de jantar, cozinha 
Planejada  integrada, com cooktop, coifa, forno elétrico, lavabo, 
área de serviço,  área Gourmet, Piscina, banheiro externo, Garagem 
coberta para 04 carros. Condomínio com área de lazer, Salão de 
festas, Academia, Piscina, Espaço gourmet com churrasqueira e 
playground. Excelente localização, Proximidades: Bares e Restau-
rantes, Escola, Farmácia, Shopping Center, Supermercado, Posto 
de combustível. R$ 2.190.000,00. CORRETORA JUDITE – CRECI: 
212063 – TEL: (19) 99600-1290.

– CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-9291.

CA09999- RESIDENCIAL CONDOMÍNIO MAI-
SON BLANCHE - AT 189,0m² AC 177,0m² - SO-
BRADO a poucos minutos do centro e próximo 
ao parque ecológico, 3 suítes com armários, 02 
salas, 01 escritório, cozinha planejada, forno, fo-
gão, 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 - SOBRA-
DO COM ACABAMENTO SOFISTICADO EM 
EXCELENTE CONDOMÍNIO COM LOCALI-
ZAÇÃO PRIVILEGIADA - PANORAMA RESI-

DENCE - 04 suítes (01 master com closet), 
05 WC social, sala ampla com living e pé 
direito alto, sala de jantar, cozinha america-
na com fechamento de ambiente (com ilha 
e planejada), espaço gourmet com churras-
queira, lavanderia, piscina com hidro, paisa-
gismo 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 LOCALIZAÇÃO 
- REMULO ZOPPI - INDAIATUBA - imóvel 
térreo, sendo 02 dormitórios, WC social, 
cozinha, área de serviço, quintal, 02 vagas 
sendo 01 coberta. Imóvel em excelente loca-
lização, próximo a comércios e em principais 
vias de acesso a zona central da cidade. R$ 
320.000,00. CORRETOR MÁRCIO – CRE-
CI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624.

CA10062- AT. 81m² - AC. 51m² - CASA NOVA 
TÉRREA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - 
JD. SABIAS - casa térrea recém entregue sen-
do 02 dormitórios com planjeados - 01 suite, 
WC social, sala e cozinha tipo americana em 
conceito aberto ja com planejados  com cook-
top e coifa, área de serviço com planejados, 
área gourmet com churrasqueira. Imóvel ex-
celente com acabamento superior, em bairro 
novo arborizado, próximo a comércios e colé-
gios. R$ 360.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-
1624

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, pró-
ximo ao parque Ecológico de Indaiatuba.Ven-
da: R$ 470.000,00. CORRETOR EMERSON 

VENDAS
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
sol: em Indaiatuba.
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, WC so-
cial, cômodos grande, 
lavanderia coberta, 
quartinho nos fundos, 
terreno de 125 metros 
quadrados e garagem 
para dois carros e uma 
vaga coberta e está no 
valor de 270 mil.
JARDIM MONTRE-
A L : S o b r a d o  c o m 
AC168m2 – AT150, 
3 suítes (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ 
close), sala, cozinha 
americana com cook-
top, fogão, forno, aque-
cimento solar, ar condi-
cionado, porcelanatos 
especiais, granitos, 
tetos trabalhados, es-
quadrias em alumínio, 
muitas tomadas e mui-
ta iluminação ampla 
e bela escada mais, 
garagem coberta e jar-
dim. R$1.170mil estuda 
financiamento. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer. 19-
9.97519921.
JARDIM MONTRE-
AL:Térrea novíssima, 
excelente, 3 dormitó-
rio sendo 1 suíte, 2 
vagas e demais de-
pendências R$770mil 
estuda financiamento. 
19-9.97519921. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer.
JARDIM MONTRE-
AL:  Sobrado com 
AC142m2 – AT150, 
3 suítes, uma más-
ter, lavabo, despensa, 
área gourmet, cozi-
nha conceito aberto, 
sala de estar e jantar. 
Escada de madeira 
angelim com mármore 
travertino e demais ins-
talações. R$1.050mil 
estuda financiamento. 
19-9.97519921. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer.
Vende-se casa no 
Jardim Monte Carlo: 
em Indaiatuba. Casa 
com 2 dormitórios,sala, 
cozinha no estilo ameri-
cano, WC social, lavan-
deria coberta,grande 
quintal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 
metros quadrados e 

tato (19)99762- 7708
Pilar do Sul-:1.000m² 
encostado na pista 
– com poço – ape-
nas :  R$65 .000 ,00 
aceita R$35.000,00 
+ 15 x r$2.200,00 
ou 20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 corra!
São Miguel arcanjo 
SP – 4.500m² casa de 
02 dormitórios diver-
sas árvores frutíferas, 
bosque, poço c/bomba 
– luz, a 12km do centro. 
R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatuba 
19.9.9762-7997 

 
Condomínio Hori-
zontown: Vendo ter-
reno com 450m², aceita 
permuta contato (13) 
99712-3768
Vende-se  terreno de 
300 m2: localizado no 
Condomínio London 
Park. Excelente topo-
grafia, Sol da manhã, 
Energia Subterrânea, 
Salão de festas, Qua-
dra de tênis, poliespor-
tiva, Academia, Espaço 
pet. Valor R$355 mil. 
Contato (19) 9 9744-
4077
Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim de 
entrada e transfiro a 
dívida liberação para 
construção início de 
2022 já possui escri-
tura 40 mil de entrada 
já liberado para cons-
trução  11947500789 
Fernando
Vendo terreno con-
domínio residencial 
London Park: Com 
300m² ótima topogra-
fia. Doc ok c/ escri-
tura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 

 
Apartamento reserva 
Vista Verde: 12.º se-
gundo andar, 3 dorm. 
(1 suíte), 2 vagas de 
garagem cobertas, 
aceito permuta. (13) 
99712-3768
Lindo ap no edificio 
Varandas do Bosque: 
proximo à avenida Con-
ceição, 1 dorm. com ar 
codicionado,armários 
na cozinha e banheiro, 
elevador, vaga de ga-
ragem. R$ 260.000,00. 
Direto com proprietário, 
fone (19) 99715-7511
Fino apartamento no 
Parque Ecologico: 
proximo ao chafariz, 
em edif icio de alto 
niver, com 112m², 3 
dorm. Sendo 2 suites, 
lavabo, grande varanda 
envidraçada, sacada, 
armários planejados, 
ar condicionado, 2 ga-
ragens cobertas. R$ 
860.000,00 direto com 
proprietário. FONE:19 
- 99715-7511
Vendo apartamen-
to no Rio de Janei-
ro: bairro de Laran-
je i ras ,  t ranqui lo  e 
indevassável. Aceito 
troca por imóvel em 
Indaiatuba. Valor de 
R$650.000,00. Contato 
(019)996467104.
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé do  
Pq Ecológico e Sho-
pping Parque Mall. Dir. 
c/ prop. F. 99268-4672
JD. Colibris: condo-
mínio vitória régia-02 
dormitórios com vaga 
de garagem todo re-
formado - por ape-
nas: R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais - 02 
dormitórios com vaga 
de garagem por ape-
nas: R$165.000,00 f 
- 19.9.9762-7997 corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos Gi-
rassóis: com 2 dom. 
sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, portaria 
24hrs playground, in-
cluso cond. + IPTU 
+água .Conta to  19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Apartamento locação 
Roccaporena: 2 dorm. 
cozinha,  wc, área de 
serviço, 01 vaga de 
garagem. Locação com 
intenção de compra. 
Valor da locação R$ 
1.000,00 + cond. + 
IPTU 19 98346-2299

 
Venda de sítio de um 
alqueire e meio: Pla-
no, bastante água, cer-
ca nova, três casas, um 
grande galpão, valor de 
420 mil e aceita propos-
ta eparcelamento. Con-

está no valor de 380 
mil.(19)99762-7708.
Vendo casa no Cos-
ta e Silva: 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia, garagem 
coberta para 3 carros, 
edícula no fundo com 3 
cômodos e 1 banheiro, 
terreno de 250m² área 
construída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negócio 
com uma grande opor-
tunidade) Contato 19 
99714- 4113 19 -3875-
4550
Vende-se, 02 casas 
na Cidade de Bueno 
Brandão MG. Casas 
construidas no mes-
mo lote AT 197m2, de 
frente pra Rua princi-
pal,centro da cidade. 
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. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
9 8 3 6 9 . ( 0 1 9 ) 9 9 4 8 -
75089.
Vende-se casa no 
Jardim Campo Bo-
nito: em Indaiatuba 
ou troca por sobrado 
emcondomínio e volta 
adiferença. Casa com 
2 dormitórios sendo  
uma suíte, sala, co-
zinha com armários 
embutidos e fogão, WC 
social, lavanderia co-
berta, quintal com área 
gourmet com churras-
queira e banheiro, ga-
ragem coberta para 
dois carros, portão ele-
trônico e está no va-
lorde 350 mil. Contato 
(19)99762-7708
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embuti-
dos. Ar-condicionados. 
Cozinha planejada, 
área goumert coberta, 
garagem idem. Prox. 
Col. Objetivo. Valor R$ 
640.000,00. Maiores in-
formações (19) 99604-
2052 c/ Gilson T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp. 01 dormitó-
rio-sala, cozinha 02 wc 
garagem e quintal em 
lote de 180m² apenas: 
R$175.000,00 contato: 
19.9.9762-7997 corra!
JD. California ao, lado 
do supermercado 
cato: bancos, boule-

vard etc.na Av Paula 
Leite lote de 150m², 
sendo 02 dormitórios 
(01-suite) sala-cozinha,  
wc , lavanderia com 
grande área de terre-
no livre na frente com 
entrada para vários 
autos R$230.000,00 
(só o lote vale este va-
lor) f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cô-
modos na frente com 
garagem e 02 cômodos 
nos fundos. Apenas 
R$350.000,00. Contato 
19.9.9762-7997 corra!
Morada do sol rua 81: 
04 cômodos + salão 
comercial - apenas: 
R$170.000,00 + 60 x 
R$1.700,00 fixas- con-
tato 19.9.9762-7997 
corra!
Pq Nações-: edícula 
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 – Fi-
nanciamento pela cai-
xa econômica do ter-
reno 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: no Jd. 
Califórnia – R$280 
MIL - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

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

3875-2860
Loteamento Jardim 
América: em Cardeal, 
à menos de 9 minutos 
do parque ecológico 
de Indaiatuba  lotes a 
partir 175 metros lo-
tes misto residencial e 
comercial o valor é de  
R$ 99.228,68  a vista 
tem 5% de desconto 
R$ 94.267,25   planos  
em 12 e 24 meses sem 
juros loteamento jardim 
américa em cardeal, à 
menos de 9 minutos 
do parque ecológico 
de Indaiatuba lotes a 
partir 175 metros lotes 
misto residencial e co-
mercial entrada de R$ 
12.000,00 saldo dividi-
do em  120 parcelas.

 
Vendo 2 Pneus: Me-
dida 195 - 55 -15 meia 
vida original Bridstone 
valor R$ 400,00 reais 
contato: 3816-8112
Carlos Eduardo cor-
retor:  62989 cresci 
texto acho seu imóvel  
comercial para loca-
ção  ou compra e mais 
venda terrenos casas 
apartamentos  é finan-
ciamento  pela caixa 
019 989764356 zap
Vendo uma impres-

sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, co-
nan, batman, star wars, 
homem aranha, mais 
informaçoes pelo whats 
19 99191-2917
Jogo de sofá semi-
novo: com 2,5 retrátil 
cor bege seminovo e 
cadeira de balanço cor 
café valor R$ 900,00 
reais os dois, contato: 
19 996978484
Vendo: Jogo de jantar 
de madeira antiga com 
espelho grande no ar-
mario, e mesa com 6 
cadeiras almofadada e 
tampa de vidro, otimo 
preço preciso desocu-
par o espaço Contato:  
19 996978484
VENDO JETTA: R-Li-
ne 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: Mani-
cure+ pedicure 40,00 
botox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 / 
39350499 rec.
Ofereço-me: Para fa-

zer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para tra-
balhar como motorista 
particular com o seu 
carro, saiu a noite be-
beu, ou até mesmo 
passear no shopping, 
posso ser seu moto-
rista, entre em contato 
para mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como au-
xiliar de enfermagem, 
cuidadora e idosos, 
e baba contato (19) 
98976-3352 Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como co-
peira ou acompanhan-
te de idosos (sábado, 
domingos e feriados) 
Teresa F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para tra-
balho como: Pedrei-
ro, encanador, jardina-
gem, eletricista, forma-
do pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer ser uma reven-
dedora Lowell? Me 
pergunte como!  Tel 11-
99197-2576 - Edimara

B18|CLASSIFICADOS|

Edital de Convocação 
 

 Para Assembleia de Fundação ASSOCIAÇÃO RECANTO DOS PÁS-
SAROS, convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Funda-
ção da Associação de Moradores do condomínio Recanto dos Pássaros  

a comparecerem no dia 26 de Abril de 2022   às 18:30 horas, à Rua 
Onorio Novach  N° 230 JD colonial, Indaiatuba -SP, para participarem 
da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será dis-
cutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do 
Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Pela 

Comissão Organizadora (ADENIZIO CASTILHO) 
 

Indaiatuba 19.04.2022



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

AJUDANTE DE MAR-
CENEIRO – Ensino 
médio completo. 
Desejável experiên-
cia na área. Possuir 
noções de metragem 
e de montagem de 
móveis. 

ANALISTA DE RH – 
Superior completo 
em RH. Experiência 
com departamen-
to pessoal, sistema 
E-social e audiências. 

COORDENADORA 
DE MARKETING E 
EVENTOS – Superior 
Completo ou Cur-
sando Comunicação 
Social (Publicidade, 
Marketing Digital, 
Produção Audiovi-
sual ou Jornalismo). 
Conhecimento em 
Photoshop, InDesign, 
Ilustrator ou Corel 
Draw. Disponibilida-
de de horários aos 
fins de semana. 

AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM - Experiên-
cia em jardinagem e 

operador de roçadeira 
ou no ramo de ativida-
de braçal. Estar apto a 
fazer trabalho em altu-
ra (roçada de vegeta-
ção em taludes).

AUXILIAR DE LIMPEZA 
- Experiência na fun-
ção. Residir em Indaia-
tuba. 

CORRETOR(A) DE LO-
CAÇÃO – Experiência 
como corretor(a). Será 
responsável pelo aten-
dimento, capitação de 
imóveis, documenta-
ções, vistoria de entra-
da e saída.

FERRAMENTEIRO - 
Possuir experiencia 
com molde de alumí-
nio (fechamento e poli-
mento). Desejável Pos-
suir curso de Leitura e 
interpretação de dese-
nho. Experiência de no 
mínimo 1 ano como 
ferramenteiro em em-
presas de fundição de 
alumínio. Disponibi-
lidade para trabalhar 
alguns dias da semana 

em Limeira (transporte 
será fornecido).

MARCENEIRO – Expe-
riência mínima de 01 
ano na função. Possuir 
CNH A ou B. Conheci-
mento em metragem e 
montagem de moveis.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino médio 
completo. Experiência 
em Operar máquinas 
convencionais (Fresa, 
furadeira, retífica). Re-
sidir em Indaiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metrolo-
gia. Ensino médio. De-
sejável possuir Curso 

de Leitura e Interpre-
tação de Desenho.

SUPERVISORA OPE-
RACIONAL – Expe-
riência como líder/
supervisora. Conhe-
cimento em Excel. 
Será um diferencial 
ter trabalhado em 
empresa prestadora 
de serviços. 

OPERADOR DE LO-
GÍSTICA - Superior 
completo em Logís-
tica ou Adm. Curso 
atualizado de empi-
lhadeira. Experiência 
mínima de 01 ano 
com empilhadeira 
retrátil e contraba-
lançada. Experiência 
com conferência de 
materiais. Conheci-
mento em excel. Co-
nhecimento sistema 
ERP TOTVS.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Ensino médio 
completo. Experiên-
cia mínima de 02 
anos na função. Resi-
dir em Indaiatuba.

VENDEDORA – Ensi-
no médio completo. 
Experiência na fun-
ção. Será um diferen-
cial ter experiências 
em lojas de pijama/
modeladores. 

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. ANTONIO DEL-
FINO DE SOUSA 
com 87 anos, Viúvo 
(a), sendo filho (a) de 
DELFINO MIGUEL DE 
SOUSA e JOAQUINA 
ANA DA CONCEI-
ÇÃO. Deixa os filhos: 
MARIA, SEBASTIÃO, 
ERIMITA, JOSÉ 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 14/03/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mit. Mun. Parque das 
Flores Ipubi-PE aos 
15/03/2022.

2. EDIR PONTES 
FERNANDES com 78 
anos, Viúvo (a), sendo 
filho (a) de CESAR 
FERNANDES TEIXEI-
RA e AULIRA PON-
TES TEIXEIRA. Deixa 
os filhos: ELIZABETE, 
JOSE, ELIANE, NEL-
SON, ELIZETE (Maio-
res). Falecido (a) em: 
22/03/2022, e Sepulta-
do (a) no Cemit. Mun. 
de Paranavaí- PR aos 
23/03/2022.

3. EUGÊNIO RO-
DRIGUEZ com 92 
anos, Casado (a) com 
ANGELA ROSA DE 
PAULI RODRIGUEZ, 
sendo filho (a) de PE-
DRO RODRIGUEZ e 
CATHARINA MATTIU-
ZO. Deixa os filhos: 
EDVALDO, LIDIO-
NETE, EDMILSON 
(Maiores). Falecido 
(a) em: 31/03/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mit. Parque Nossa Se-
nhora da Conceição, 
Campinas- SP aos 
01/04/2022.

4. FERNANDO AR-
VELINO com 75 anos 
, Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de VI-
TOR ARVELINO e 
MARIA QUITÉRIA DA 
CONCEIÇÃO. deixa 

filho(s): ROSELI, TA-
NIA, CLAUDIO, ALINE, 
THIAGO, ANA PAULA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 12/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/04/2022.

5. MARIA TORRES 
FILLETTO com 95 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de RODRIGO 
TORRES e LOUREN-
ÇA MONTE. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido 
em: 12/04/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 13/04/2022.
 
6. NELSON STEFFEN 
com 87 anos , Casa-
do (a) com WANDA 
BULL STEFFEN sendo 
filho(a) de LUIZ STE-
FFEN e MARTA PAU-
LINA STEFFEN. deixa 
filho(s): SUELY, ADIL-
SON, ADENIR (MAIO-
RES ), Falecido em: 
12/04/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 13/04/2022.
 
7. ROSEANA SPE-
RANDIO BARBOSA 
com 69 anos , Casa-
do (a) com ANTONIO 
JOÃO BARBOSA sen-
do filho(a) de RENÉ 
SPERANDIO e RUTH 
CASTANHEIRA SPE-
RANDIO. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
13/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/04/2022. 

8. CLAYTON ROBER-
TO GRANNA com 36 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSÉ 
GRANNA e APARE-
CIDA TEREZA DE FA-
TIMA GRANNA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 13/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL aos 
14/04/2022. 

9. MARCOS ROBER-
TO DE MORAIS com 
44 anos , União estável 
com MARY APARE-
CIDA RODRIGUES 
EPIFANIO, sendo fi-
lho(a) de AGOSTINHO 
ARIAL DE MORAIS e 
ANA CASSIM DE MO-
RAIS. deixa filho(s): 
GABRIEL 18., Falecido 
em: 13/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
14/04/2022. 

10. MERCIA LOPES 
VENDRAME com 80 
anos , Casado (a) com 
ANEZIO VENDRAME 
sendo filho(a) de MA-
NOEL LOPES e THE-
REZA LOPES. deixa fi-
lho(s): CESAR 56, ANA 
PAULA 51, ALESSAN-
DRO 46., Falecido em: 
14/04/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 14/04/2022. 

11. ROSA PETRILLI 
GIATTI com 88 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de PASCHOAL 
PETRILLI NETTO e MA-
RIA ALBINA CHRISTI-
NA WOLF. deixa filho(s): 
ROSELI, ROSMARIA 
( MAIORES ), Falecido 
em: 14/04/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 14/04/2022. 

12. MARIO RIBEIRO 
ROSA com 80 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de SATURNI-
NO RIBEIRO ROSA 
e JULIETA MARIA DE 
JESUS. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
14/04/2022, e sepulta-
do(a) no HELVETIA aos 
15/04/2022.

13. LAURITA ROSA 

DA SILVA com 75 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de PURCINIO 
MANOEL DA SILVA e 
MARIA ROSA DA SIL-
VA. deixa filho(s): VAL-
MITA, APARECIDA, 
APARECIDO, MAR-
LENE, EVA, ADÃO, 
MANOEL, RONILSON 
(MAIORES), Faleci-
do em: 14/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/04/2022. 

14. MARIA ALEIDA 
SIGRIST NOGUEIRA 
com 84 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) de 
FRANCISCO SIGRIST 
e MARIA DE OLIVEIRA 
SIGRIST. deixa filho(s): 
MAISA , MAGALI, MAR-
COS (MAIORES), Fa-
lecido em: 14/04/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/04/2022. 

15. ELZA MARIA VI-
CENTINI AMA com 86 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de PAS-
QUAL VICENTINI e LU-
CIA GRACIANO. deixa 
filho(s): SUELI, SONIA,  
MARILI , ROSANGELA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 14/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/04/2022. 

16. ARGENTINA CA-
NARIO com 85 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MANOEL 
CANARIO FILHO e 
FRANCISCA LAURA 
DE OLIVEIRA. deixa fi-
lho(s): NEUSA, DIVINO, 
GILDA, LEONARDA, 
LUCIA, BOAVENTURA 
(MAIORES), Falecido 
em: 14/04/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
15/04/2022. 

17. MOISES AUGUS-
TO MENDES com 73 
anos , Era Viúvo(a), sen-
do filho(a) de OTAVIO 
AUGUSTO MENDES 
e MARIA APARECIDA 
GOULART. deixa fi-
lho(s): ISRAEL, RICAR-
DO (MAIORES), Fale-
cido em: 15/04/2022, 
e sepultado(a) no ME-
MORIAL DA VIDA,SÃO 
JOSE DOS PINHAIS-
-PR aos 16/04/2022. 

18. MARIA LUZIA DE 
SOUZA com 83 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ADOLFO 
JOSÉ DE SOUZA e 
MARIA ROSA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): 
GILBERTO, VERA 
LUCIA, SONIA, JOSÉ 
ROBERTO, NORBER-
TO (MAIORES), Fale-
cido em: 16/04/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
17/04/2022. 
19. NEUSA SORIANO 
GARCIA com 72 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ANTONIO SO-
RIANO GERENA e OLI-
VIA BARONI GERENA. 
deixa filho(s): EDNA, 
DIEGO (MAIORES), Fa-
lecido em: 17/04/2022, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
18/04/2022. 

20. PAULO LEOPOL-
DO ZIMMERMANN 
FILHO com 62 anos , 
Casado (a) com SO-
CORRO DE FATIMA 
SIQUEIRA ZIMMER-
MANN sendo filho(a) 
de PAULO LEOPOLDO 
ZIMMERMANN e ODE-
TE SILVA ZIMMER-
MANN. deixa filho(s): 
LARISSA, VINICIUS ( 
MAIORES ), Falecido 
em: 18/04/2022, e cre-
mado (a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-
-SP aos 19/04/2022. 

21. ANGELA MARIA 
DE LIMA OLMEDO DE 
MORAES com 67 anos 
, Casado (a) com LUIZ 
ROBERTO OLMEDO 
DE MORAES sendo 
filho(a) de MANOEL 
JOSE DE LIMA e BE-
NEDITA DE OLIVEIRA 
LIMA. deixa filho(s): 
GISELE, Falecido em: 
18/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
19/04/2022. 

22. IDERMANDO BAR-
ROS DA SILVA com 

80 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de CLO-
DOMIRO JOSE DA 
SILVA e IZABEL BAR-
ROS DA SILVA. deixa 
filho(s): RAMILSON, 
ANDRE, Falecido em: 
18/04/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
19/04/2022.

23. NELSON DE SOU-
ZA com 78 anos , Ca-
sado (a) com AMABILE 
VECCHI DE SOUZA 
sendo filho(a) de JOÃO 
DE SOUZA e BENE-
DITA BARBOSA.deixa 
filho(s): MARTA , JU-
LIANA (MAIORES), Fa-
lecido em: 19/04/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
19/04/2022.

24. DALILA PISTONI 
RINALDO com 78 anos 
, Era Divorciado(a) de 
FRANCISCO ANTONIO 
RINALDO sendo filho(a) 
de FREDERICO PIS-
TONI e OTILIA WOLF.
deixa filho(s): KELWYN, 
KENEDY (Maiores), Fa-
lecido em: 19/04/2022, 
Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) 

no CANDELARIA aos 
19/04/2022.

25. MARIA CICERA 
DUARTE DE SOU-
ZA com 69 anos , 
Era Divorciado(a) de 
SEBASTIÃO BEZER-
RA PONTES sendo 
filho(a) de JOSE DA 
COSTA DUARTE e 
ANTONIA MATILDE 
DE SOUZA.deixa 
filho(s): ADRIANA, 
ALAN, ALEX (Maio-
res), Falecido em: 
19/04/2022, Velado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMO-
RIAL aos 20/04/2022.

26. CARLOS AL-
BERTO DE PAULO 
com 52 anos , Casa-
do (a) ,com MONICA 
REGINA ANDRADE 
PAULO sendo filho(a) 
de JOÃO BEDUZI-
NO DE PAULO e 
MARIA APARECIDA 
DE PAULO. deixa fi-
lho(s): CAROLINE, 
GABRIEL (16), Fale-
cido em: 19/04/2022, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
20/04/2022.
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