Prefeito Nilson Gaspar fala dos projetos
para os próximos quatro anos
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Nilson Gaspar (MDB)
foi reeleito prefeito de Indaiatuba nas Eleições Municipais 2020 que ocorreram
no dia 15 de novembro, e assumirá a Administração Pública nos próximos quatro
anos. Em entrevista exclusiva ao Jornal Mais Expressão,
Gaspar disse a vitória representa o reconhecimento da
população.
Com planejamento para
a Indaiatuba de 2030, o prefeito disse que os projetos já
estão sendo colocados em
prática e reforçou que seguirá em frente com iniciativas
sociais nas áreas de Esporte,
Cultura, Educação, Mobilidade Urbana, Infraestrutura
e Habitação entre outras.
P. A3

MORADIA

Habitação auxilia 5 mil famílias Troféu Frutos de Indaiá:
na aquisição da casa própria
credibilidade e reconhecimento

As parcerias firmadas com a iniciativa privada nos últimos quatro anos estão
possibilitando que aproximadamente 5 mil pessoas consigam adquirir a casa
P. A4
própria

CULTURA

Leia e descubra novos mundos

Com a chegada da tecnologia, o livro foi
ficando mais vez mais
de lado. Os tempos
“vagos” que antes
eram preenchidos por
aventuras de um livro,
deram espaço para a
internet, televisão e
redes sociais.
P. A19

O Grupo Mais
Expressão realiza o
Troféu Frutos de Indaiá há 15 anos, e ao
longo dos anos foi
crescendo e ganhando prestígio na cidade.
Considerado
o
maior e melhor evento de premiação de
Indaiatuba e região,
a 15ª edição acontecerá no dia 13 de
março de 2021.
P. A20

Marcos Clementino e Murilo Cantarelli receberão o Troféu
Frutos de Indaia na catqegoria revelação
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Editorial
Feliz Ano Novo!
É chegada a hora de se despedir de 2020. Mais um ciclo
que se completa.
Neste ano vivemos muitos momentos inesperados e
inexplicáveis. A pandemia pegou todos de surpresa e parou
o mundo! 2020 levou pessoas queridas, levou nossa “liberdade”, levou nossa “união”, levou um ano que prometia ser
bom.
Mas, a pandemia também nos trouxe mais consciência.
De valorizarmos as pessoas, o tempo e a vida. De andarmos
mais devagar, sem tanta pressa. De valorizar os pequenos
momentos, e que realmente cada segundo vale. Que possamos olhar para o próximo ano com esperança de dias melhores e renovando as energias para encarar mais um ciclo.
Por isso quero compartilhar com vocês, leitores, um texto de reflexão que diz o seguinte: “Um dia a gente percebe
que amor tem que ser uma via de mão dupla; amor tem que
ser fácil, tem que ser bom, tem que ser complemento, tem
que ser ajuda... a gente aprende que amor que não é amor
não encaixa, não orna, não serve! Conviva com pessoas que
te façam rir, que te mostre que a vida possa ser leve mesmo em momentos duros, complicados, difíceis e seja seu
refúgio em dias caóticos. Conviva com pessoas que te admire, que te impulsione pra frente, que te apoie, que te ajude
transformar sonhos em realidade. Conviva com pessoas que
te amem pra valer” (autor desconhecido).
E é isso eu que desejo à todos os nossos queridos leitores,
Amor! Pois só o amor é capaz de salvar vidas!

MEU BALANÇO DE 2020

DIVULGAÇÃO

Natal é época de renascimento; é época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia.
É época também de celebrar todas as conquistas vividas e os objetivos alcançados. Esta é a época da virada, é tempo de planejar
um ano ainda melhor do que este que está dando adeus. É tempo de reafirmar parcerias, e olhar para a frente com determinação e
otimismo, levando conosco todas as lições que aprendemos.
o Grupo Mais Expressão deseja à você um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero. Esperamos, por mais um ano, compartilhar
grandes momentos, conquistas e informações!

Artigo

2021 TEM MAIS...
Hilton Rufino é radialista formado em
Comunicação Social, palhaço, animador de
palco e mágico, interprete do Koringa - bobo
da corte - que atua desde 1989, se apresentando nos mais diversos tipos de festas e
eventos; seja particulares, públicos e
corporativos. Foi apresentador na TV Sol
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de
Televisão. Apresentou-se em rede nacional em alguns programas de televisão.
Entre eles: Rede Record, Programa do
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pânico na Band, entre outros. Atualmente
apresenta o Programa do Koringa na rádio
Jornal FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar

“A vítima da “política de segurança” do Carrefour não é apenas João Alberto Silveira Freitas, 40, e sua família, mas
toda a sociedade brasileira. Como ocorre nos crimes ambientais, a irresponsabilidade empresarial prejudica o país inteiro”. Neste caso, tão debatido esta semana nas midas. Qual responsabilidade civil e criminal em relação ao Local do Crime
Carrefour?
Fato Ocorrido: Um homem negro foi espancado e morto por dois homens brancos em um supermercado Carrefour em
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (19), véspera do Dia da Consciência Negra (nesta sexta, 20).
Juridicamente, a discussão é sobre a responsabilização sob minha opinião como especialista e advogada atuante desde
2002 é que existem DOIS tipos de responsabilidade que devem ser atribuídas nessa tragédia: a PENAL e a CIVEL: Quanto à
primeira, tanto o policial como o próprio segurança da loja responderão individualmente, na medida da sua culpabilidade.
Em relação à segunda, o próprio estabelecimento poderá responder civilmente, a título de danos morais, tendo em vista
que o segurança do estabelecimento teria gerado o fato causador da morte.”
É certo que na mesma semana no dia 23 de novembro a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu dar provimento em parte a recurso apresentado por um casal homossexual para majoração de indenização
fixada contra a rede de supermercados Carrefour por danos morais. Em 1ª instância, o juízo da 1ª Vara de Justiça de Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo, havia condenado o grupo a pagar R$ 3.000 a cada vítima.
Quanto a responsabilidade PENAL, tanto o policial como o próprio segurança da loja responderão individualmente,
na medida da sua culpabilidade. Em relação à responsabilidade CIVIL, o próprio estabelecimento poderá responder civilmente, a título de danos morais, tendo em vista que o segurança do estabelecimento teria gerado o fato causador da morte.
Evidente está que a empresa deve prever que suas atividades cotidianas podem ocasionar atos ilícitos, descartando-se
assim alegações de força maior ou caso fortuito.
Segundo o meu entendimento, como advogada atuante, inclusive já participei de situações análogas no assunto: os
agressores de João que trabalham para Vector Segurança Patrimonial, que presta serviço ao Carrefour, TODOS POSSUEM
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
O fato de o autor do ato ilícito ser um funcionário terceirizado não exime a rede de supermercados de culpa.
O que poderá eximir as empresas de qualquer responsabilidade é simplesmente o fato de ficar comprovado, nos autos,
de que houve a culpa exclusiva do consumidor ou defeito ou falha na prestação do serviço NÃO EXISTIU, contudo, DEVE
HAVER PROVA CABAL NO PROCESSO, não basta a mera alegação superficial deste hipóteses, deve existir prova da
excludentes de reponsabilidade.
Inclusive é importante salientar que foi o esse o entendimento da 3ª Turma do STJ, que decidiu que empresa que terceiriza serviço também responde por dano causado por funcionário da prestadora de serviço.
(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista
em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, Pós Graduada Direito do
Consumidor na Faculdade Damásio Educacional com escritório profissional na Rua das Orquídeas n.767, -sala 707Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)
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Prefeito Nilson Gaspar fala dos projetos
para os próximos quatro anos
Gaspar foi reeleito nas Eleições Municipais 2020 e concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal Mais Expressão
REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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ilson Gaspar
(MDB) foi reeleito prefeito de
Indaiatuba nas Eleições
Municipais 2020 que
ocorreram no dia 15 de
novembro, e assumirá a
Administração Pública
nos próximos quatro anos.
Em entrevista exclusiva ao Jornal Mais Expressão, Gaspar disse
a vitória representa o
reconhecimento da população. “Acredito que
os 69.230 ou 60,35%
dos votos válidos que
obtivemos foi reconhecimento da população
pelo trabalho e empenho
para manter nossa cidade
entre as melhores do país
e pode acreditar, vamos
trabalhar ainda mais, com
mais empenho para que
a qualidade de vida da
população seja garantida
pelos próximos anos”.
Questionado sobre
quais são as prioridades
do próximo mandato,
Gaspar contou que irá
seguir com os programas
e iniciativas que tocam
diretamente a vida das
pessoas. “O mais importante é cuidar da população, dos que nasceram ou
escolheram nossa cidade
para viver. Obras são necessárias e precisam ser
realizadas, mas sempre
priorizando as iniciativas
que melhoram a vida do
cidadão”.
Com planejamento para a Indaiatuba de
2030, o prefeito disse que
os projetos já estão sendo
colocados em prática e
reforçou que seguirá em
frente com iniciativas
sociais nas áreas de Esporte, Cultura, Educação,
Mobilidade Urbana, Infraestrutura e Habitação
entre outras.
Desafio
Gaspar disse em entrevista que o principal
desafio chega com o ano
novo. “O desafio será

Nilson Gaspar (MDB) disse que o ano de 2021 será um ano desafiador devido a pandemia da Covid-19

administrar a cidade com
os reflexos consolidados
da pandemia, entre eles
econômico, social e outros. Mesmo assim, nossa
equipe passou este ano
trabalhando em um planejamento e orçamento
exequíveis para garantir a
manutenção da qualidade
dos serviços públicos”,
conta. “Aliás, importante
destacar que enquanto
muitas cidades paralisaram obras e atendimentos, aqui nós ampliamos
serviços e demos andamento nas obras. Isso
continuará sendo feito
nos próximos anos, com
prudência, cautela e os
pés no chão”.
O prefeito ainda nos
contou que durante toda
sua passagem pela prefeitura de Indaiatuba
enfrentou diversos problemas entre eles: Administração endividada;
tornado; crise hídrica; e
atualmente, a pandemia.
“Nunca imaginei passar
por uma pandemia. Vivemos momentos tensos
e intensos, mas sempre
pautei nossas decisões
pela prudência”, afirma.
Gaspar também enfatiza

que a forma assertiva nas
decisões foi por ter ouvido autoridades médicas,
comerciantes, empresários e a população.
Economia
A pandemia da Covid-19 além de afetar
diretamente a área de
saúde, também afetou negativamente a economia
da cidade, e devido a esse
cenário Gaspar contou

que novos projetos serão
colocados em prática no
município. “No meu plano de governo incluímos
o programa Indaiatuba
Presente, que em breve vou apresentar ainda
com mais detalhes, para
estimular e movimentar
a economia local. Com
o Indaiatuba Presente
vamos atacar em várias
frentes, seja com o Programa Renda Mínima

para famílias em situação
de vulnerabilidade social,
oferta de cursos extracurriculares de formação, e
o programa Indaiatuba
Empreendedora que vai
oferecer microcrédito
para pequenos negócios”.
E para os próximos
quatro anos, o prefeito
reeleito disse que a população pode esperar muito
mais trabalho, empenho,
novos programas e pro-

jetos. “Vamos trabalhar
ainda mais sempre em
busca de colocar a nossa
cidade nos melhores patamares e nas primeiras
posições dos rankings
que avaliam os municípios. Todos podem esperar uma cidade cada vez
melhor. Não mediremos
esforços para que Indaiatuba continue a ser o que
é: referência em qualidade de vida”, finaliza.
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Habitação auxilia 5 mil famílias
na aquisição da casa própria

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Somente no Céu Azul serão 1.608 unidades habitacionais
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Cestinhas de Massa de Filo
com Salpicão defumado
Para esta edição especial do Mais Expressão,
trago uma receita simples, fácil de ser preparada e
econômica, pensando naqueles que buscam montar uma ceia saborosa, descomplicada e que caiba
no bolso.
A Cestinha de Massa de Filo, típica da gastronomia árabe, é uma entrada e pode ser facilmente
combinada com recheios doces ou salgados.
Aqui compartilhamos a receita do recheio, pois
a massa da cestinha é encontrada pronta em lojas
especializadas.

O conjunto habitacional Céu Azul de 1.608 casas será construído em área de 210.343,57m²

DA REDAÇÃO

redacao@maisexpressao.com.br

A

s parcerias firmadas com a iniciativa privada
nos últimos quatro anos
estão possibilitando que
aproximadamente 5 mil
pessoas consigam adquirir a casa própria por
meio do Programa Minha
Minha Casa Minha Vida,
que após reformulação do
Governo Federal passou
a ser denominado Casa
Verde Amarela.
No total 531 famílias
já moram em suas novas
residências em empreendimentos de interesse social no Residencial Jardim
das Gaivotas, Beija Flor
ou no Parque Imperattore,
ambos situados na região
do Parque Campo Bonito.
Todos receberam ainda a
isenção do ITBI (Imposto
sobre Transmissão de
Bens Imóveis).
Outras 4.244 unidades
habitacionais, situadas
nos residenciais The Palms, Céu Azul e Smart
City estão em processo de
seleção e as obras serão
iniciadas em breve. Em
todos eles são priorizadas pessoas que tenham
cadastro atualizado na
Secretaria Municipal de
Habitação e que se enquadrem nas faixas, 1,5, 2 e 3
programa federal.
O prefeito Nilson
Gaspar ressalta que o
município deu um salto
muito grande na oferta de
moradias. “Temos conseguido oferecer a oportunidade de aquisição da

casa própria por meio de
parcerias com a iniciativa
privada em vários empreendimentos. Conforme
nossa proposta de governo para a próxima gestão,
logo será lançado o maior
programa habitacional da
história de Indaiatuba na
área adquirida no bairro
Buru, que vai beneficiar
aproximadamente 2.000
famílias”, assegurou.
Park dos Pássaros
O programa será
implantado na área de
265.393,13 m² adquirida
em 2019 pela administração municipal no bairro
Buru, ao lado do Jardim
Veneza. O investimento
no terreno foi de R$ 33
milhões com recursos
provenientes do Fundo
Municipal de Habitação,
ou seja, sem comprometer
o orçamento do município.
Para o novo projeto
habitacional, denominado
Park dos Pássaros, estão
previstos apartamentos
para solteiros (projeto
municipal), apartamentos e casas pelo Programa Federal Casa Verde
Amarela, moradias pelo
Casa Paulista (Programa
do Governo Estadual),
lotes urbanizados e lotes
comerciais financiados
pela Prefeitura de Indaiatuba e ainda área de lazer
completa.
A aquisição desta área,
assim como os todos os
demais programas habitacionais, passaram por
avaliação e aprovação do
Conselho Municipal de

Habitação (Comhabit).
Céu Azul Residencial
O conjunto habitacional de 1.608 casas será
construído em área de
210.343,57m² pertencente à Administração Municipal, junto ao bairro
Mato Dentro.
O empreendimento
será composto por casas
sobrepostas subdividas
em seis condomínios internos: Bruxelas (208
unidades), Florença (248
unidades), Sardenha (312
unidades), Pisa (320 unidades), Sicília-Vitorria
(248 unidades) e Sicilia-Marsala (272 unidades).
Já foi iniciada a seleção
para os futuros mutuários
do primeiro condomínio
a ser construído, o Bruxelas, que está na fase de
aprovação junto à Caixa
Econômica Federal e o
início das obras está previsto para o próximo mês.
As casas serão compostas por dois quartos,
sala, cozinha, banheiro e
lavanderia. Os imóveis
térreos terão 44,44m² e os
superiores 43,67m². A área
comum contará ainda com
quadra poliesportiva, salão
de festas com churrasqueira, piscinas, playground,
academia ao ar livre, horta
e pomar.
Vila dos Idosos
O projeto de habitação
popular direcionado para o
público da “melhor idade”
que está sendo construído
pela Prefeitura de Indaiatuba, no Jardim Bréscia,
é um projeto inovador

que vai beneficiar idosos
solteiros ou casais a partir
de 60 anos e que sejam
independentes para a realização de tarefas do dia
a dia.
O Decreto nº 14.019,
publicado em julho deste
ano, instituiu a comissão
de normatização e gestão
do residencial, que será
de responsabilidade da
Secretaria Municipal de
Habitação em conjunto
com a Secretaria Municipal de Assistência Social.
A Vila dos Idosos
Bréscia ocupa uma área
total de 8.049,84m². Das
40 unidades habitacionais
que serão disponibilizadas,
quatro serão casas isoladas
de 40,16m² e as 36 restantes serão casas geminadas
com área de 79,45m², totalizando 1.590,74m² de
área construída. Todas as
unidades serão térreas e
compostas de sala, cozinha, área de serviço, banheiro acessível e dormitório que pode acomodar
um casal de idosos.

Anote os ingredientes:
• Salpicão
• 1 frango defumado desfiado;
• 300g de cenoura ralada;
• 2 maços de alho poró;
• Maionese;
• 1 pacote pequeno de batata palha;
• Salsa picada;
• Sal a gosto
Modo de Preparo:
Misture os ingredientes, ajuste o sal e deixe gelar
antes de rechear as cestinhas.
Cestinha
Massa de Filo cortada em quadrados de 10x10;
Manteiga derretida;
Mini formas de pudim
Montagem do Prato:
Pincelar cada folha da massa cortada com a
manteiga derretida e colocar até quatro camadas
nas forminhas, sempre intercalando as pontas, para
criar o efeito visual como na foto.
Asse em forno médio, de 15 a 20 minutos, até dourar.
Deixar esfriar antes de colocar o recheio.
Está pronta para servir!
Bon Appetit!
ANDRÉ CHACHÁ
Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França,
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retornar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600
SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/
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Procon identifica diferença nos
preços de materiais escolares
O estudo, realizado em novembro, contempla valores de 80 itens da lista

ARQUIVO AG. BRASIL
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esquisa do Procon-SP, realizada entre os dias
17 e 19 de novembro,
constatou
diferenças de preços de até
173,58% nos itens de
material escolar. O
apontador de lápis,
um furo, sem depósito, Clássico da Faber
Castelli foi encontrado em um estabelecimento por R$ 1,06 e
no outro, por R$ 2,90.
Diferença de R$ 2,12
em valor absoluto.
A pesquisa de material escolar realizada
pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisa da
Escola de Proteção e
Defesa do Consumidor tem como objetivo oferecer referências de preço por meio

Antes das compras, vale conferir quais itens da lista já têm em casa

dos preços médios
obtidos. Confira no
link a lista completa:
https://www.procon.
sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/12/
Relat-Mat-Escolar-011220-1.pdf
Foram coletados
preços de 80 itens entre: apontador, bor-

racha, caderno, canetas esferográfica e
hidrográfica, colas em
bastão e líquida, giz
de cera, lápis preto
e colorido, lapiseira,
marca texto, massa de
modelar, papel sulfite, refil para fichário,
régua, tesoura escolar
e tinta para pintura a

dedo, em sete sites:
Americanas, Magazine Luiza, Lepok,
Papelaria Universitária, Gimba, Livrarias
Curitiba e Kalunga.
Dicas
Antes de ir às compras, é recomendável
que o consumidor ve-

rifique quais dos produtos da lista de material já possui em casa
e, ainda, se estão em
condição de uso, evitando assim, compras
desnecessárias.
Promover a troca de livros didáticos
entre alunos também
garante economia. Na

lista de material, as escolas não podem exigir a aquisição de material escolar de uso
coletivo (materiais de
escritório, de higiene
ou limpeza, por exemplo), conforme determina a Lei nº 12.886
de 26/11/2013.
Alguns estabelecimentos concedem
bons descontos para
compras em grandes
quantidades,
dessa
forma pode ser interessante efetuar compras coletivas.
Nas compras pela
internet o consumidor deve estar atento
ao site acessado, verificando se é confiável e
se apresenta segurança. Além disso, é preciso verificar o custo
do frete, que pode encarecer a compra.
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Funssol destaca doação de quase 600
mil fraldas geriátricas durante 4 anos
Mais de 20 peças de roupas também foram destinadas à população em 2020
DA REDAÇÃO
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Fundo Social de
Solidariedade
(Funssol) destaca em 2020 o zelo das
pessoas para com as
outras, principalmente
para com aquelas que se
encontram em vulnerabilidade social.
Neste ano, o projeto
“Vida Feliz”, que corresponde aos grupos
da terceira idade e os
eventos, tiveram suas
aulas suspensas devido
à instabilidade sanitária
que a Covid-19 gerou.
Com isso, surgiram os
desafios de continuar
o trabalho solidário de
uma maneira segura para
os alunos, tanto dos projetos já citados como os
projetos de geração de
renda, que passaram a ter
aulas online à distância.
Desde 2017, cerca

de 2.600 idosos foram
atendidos em projetos
d e se n v o lv id o s p e lo
Funssol. Os eventos que
não foram realizados
este ano, reuniram desde
2017 aproximadamente
12.730 participantes divididos em mais de 10
eventos anuais. “Grito
de Carnaval”, “Tarde
da Torcida”, “Tarde da
Alegria”, “Tarde Dançante”, “Festa do Dia
dos Avós”, “Tarde de
Conhecimento e Cultura”, “Gincana Cultural”,
“Celebração em Ação
de Graças ao Dia do
Idoso”,” Concurso de
Miss e Mister 3ª idade”,
“Festa de Encerramento
dos Grupos de 3ª idade”
eram alguns dos eventos
que foram realizados
desde 2017, porém, devido à Covid-19, não
foram realizados para
manter a segurança de
todos os participantes.

Projeto Bem Viver
O Projeto bem viver
são oficinas culturais
fornecidas no espaço
Bem Viver na margem
do parque ecológico,
que este ano, embora
tenham sido feitas 157
inscrições, não foram
realizadas devido à pandemia e também pelo
espaço ter sido usado
pela Secretaria de Saúde para a retomada dos
atendimentos.
A presidente do Funssol, Maria das Graças de
Araújo Mássimo agradeceu a oportunidade de
estar à frente do Funssol.
“Quero agradecer ao
prefeito Nilson Gaspar
pela oportunidade, e à
equipe pela dedicação e
por ter enfrentado todos
os desafios que nos foram colocados neste ano.
Fizemos o nosso melhor
para manter os projetos
ativos, através das redes

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

Funssol recebe doações tanto da população como de empresas privadas de Indaiatuba

sociais e internet, amenizando um pouco as
consequências causadas
pelo isolamento social e
oferecendo ferramentas
para aprendizagem e
melhoria da qualidade

de vida”, disse.
Maria das Graças
também também agradeceu à população, “que
colaborou muito com
as campanhas, doando
trabalho voluntário e

itens variados de consumo, assim conseguimos
ampliar nossa ajuda. A
solidariedade é amor em
movimento e boas atitudes, e isso aconteceu em
2020”, concluiu.
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Ceia de Natal de dar água na boca
Comemoração de Natal e Ano Novo exige um cardápio especial
PIXABAY

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

C

om o Natal se
aproximando a
preocupação para
escolher o menu da ceia
aumenta. E assim como
qualquer festividade não
pode faltar a entrada,
saladas, carnes, massas e
sobremesa.
E dividir uma refeição
com toda a família à mesa
é um dos momentos mais
valiosos que podemos ter
durante a ceia de Natal,
por isso escolha receitas
que irão dar água na boca.
Entrada
Entre os petiscos mais
tradicionais e clássicos
da ceia de Natal estão
os petiscos frios, que
você pode preparar com
antecedência e reservar
na geladeira. Neste caso
convém preparar petiscos e entradas, pois não
queremos os convidados
saciados antes do prato
principal, certo?
Saladas
As saladas não podem
faltar e podem ser servi-

paladares, o bacalhau é
uma carne extremamente
versátil, que pode ajudar
a compor saladas, massas, acompanhamentos e
até carnes principais.
Massas
As massas são sempre bem vindas. Por isso
elas também podem fazer parte do menu da
ceia de Natal. Utilizada
como acompanhamento,
as massas podem ser servidas de diversas formas
e com opções de molhos.

As bolachas decoradas são tradicionais nas festas natalinas
das tanto na entrada ou
como acompanhamento
da ceia. Use e abuse das
folhas e vegetais. Algumas frutas também podem ser colocadas como
mangas e maçãs.
Carnes
O Peru é uma das carnes mais tradicionais nas
ceias de Natal. Conside-

rada leve e saborosa, essa
opção é mais procurada
para quem não quer deixar a tradição de lado.
O Chester é um tipo
de frango que apresenta
baixo teor de gordura, por
isso deve ser preparado
com cuidado para não
ressecar, preferencialmente, deve ser preparado marinado em algum

molho.
O Tender é um tipo de
carne defumada, preparada a partir do pernil de
porco. Tradicionalmente,
um bom Tender é marinado com molho agridoce
de frutas ou à base de
alguma bebida alcoólica
(como o vinho).
Se você não abre mão
da carne vermelha no

Natal, o Filé Mignon é a
carne certa para garantir
a sofisticação que a ceia
precisa, mas mantendo o
sabor que adora.
O Bacalhau é provavelmente o peixe mais
consumido no final de
ano, seja na ceia de Natal
ou na virada para o ano
novo. Apesar de não ser
o favorito de todos os

Sobremesa
E quem não sente
aquela vontade de comer
um doce após uma refeição? Portanto, o doce
não pode faltar! Neste caso tudo é válido.
Sorvete, bolos, tortas,
bombons, entre outros. O
importante é que estejam
saborosos! Também é
importante estar atento
quanto aquele que não
pode ingerir uma grande
quantidade de açúcar,
por isso faça sempre uma
receita utilizando ingredientes diet.
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Dicas incluem itens essenciais para
montar a mesa da ceia de Natal
Bom gosto e simplicidade trazem harmonia para o momento especial em família
DIVULGAÇÃO/MARABRAZ

DA REDAÇÃO

maisexpressao@maisexpressao.com.br

C

om a chegada do mês de
dezembro, as
datas comemorativas
se aproximam e, principalmente, o Natal
traz em sua essência
a oportunidade de celebrar esse momento
com quem mais se ama.
Ainda que este ano a
data seja celebrada de
forma diferente, em
que cada um permaneça em sua casa, a
tradicional ceia merece
um toque especial.
Toalhas e sousplat
dão suporte para os
demais itens da mesa,
mas não são menos
importantes. Na hora
da escolha opte por
tons neutros. Assim, os
outros artigos recebem
destaque e não há um
conflito na decoração,
evitando uma poluição

Adornos com motivos natalinos, velas e materiais naturais conferem visual atrativo à mesa

visual.
Para servir o jantar
especial, é claro que
é preciso um aparelho
igualmente exclusivo.
Seguindo a ideia do
tradicional “menos é
mais”, o ideal é investir
em um modelo branco

ou bem próximo desse
tom. Dessa forma, é
mais fácil combinar
com outras ocasiões.
Caso queira usar os
pratos para compor a
mesa, uma opção é seguir uma paleta de cores
sóbrias ou com detalhes

que não roubem a cena
e, de preferência, que
conversem com o resto
da decoração.
Garfos, facas e colheres trarão um brilho
para a ceia de Natal.
Sejam eles prata ou
dourado, farão toda a
diferença na hora do
jantar. Uma opção é
adotar o rose gold, que
entrou na moda e caiu

no gosto de muitos nos
últimos meses.
As taças adicionam
um ar de elegância a
um jantar. Mas você
sabe como utilizá-las?
Diferentes taças são
para variados tipos de
bebidas. As mais tradicionais são as taças
de champanhe, água,
vinho tinto, vinho branco e a de licor. Todas

essas são opções interessantes que podem
ser usadas para decorar
mesas e espaços, além,
claro, de brindar com
quem se ama.
Detalhes
Para trazer a atmosfera do Natal para a
mesa de jantar, não se
pode deixar de fora as
cores que fazem parte
da paleta da data comemorativa. Elas podem
estar nos utensílios
que, inclusive, servem
como componentes de
decoração, como os
copos coloridos, por
exemplo.
É o momento de deixar a criatividade fluir
e investir nos detalhes,
combinando cores e
texturas que remetam
ao período. Adornos
com motivos natalinos,
velas e até materiais
naturais como pinhas e
galhinhos de pinheiros
também podem dar um
visual mais atrativo à
mesa.
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Secretaria Municipal de Esportes celebra
feitos inéditos dos úlltimos quatro anos
Destaque ficou para o bicampeonato dos Jogos Regionais
ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DA REDAÇÃO
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D

esde o início de
seu mandato, o
secretário Marcos Antônio de Moraes,
o Marquinhos, trabalha
para permitir acesso à
atividade física, buscando uma melhoria na
qualidade de vida do
munícipe, através de
programas que abrangem a população a partir dos 6 anos de idade,
como o Projeto Esporte
Cidadão (para faixa
etária de 6 a 14 anos);
o Projeto de Lazer em
duas vertentes, o Lazer
Esportivo e o Fitness (a
partir dos 16 anos até
a 3ª idade) e o Projeto
Juventude Esportiva (de
15 a 21 anos).
A Secretaria também trabalha o Esporte
Competitivo, que representa a cidade em
várias modalidades. O
ano de 2017 foi marcado pela participação na
61ª edição dos Jogos
Regionais de Americana, onde Indaiatuba
foi campeã do quadro
geral de medalhas, com
193 premiações, sendo
104 ouros, 67 pratas
e 22 bronzes, à frente
de Campinas com 160
medalhas. Na classificação por pontos, a
equipe indaiatubana
ficou em segundo lugar,
com 166 pontos. A primeira colocação foi de
Campinas com 181 pontos. Com o resultado, a
equipe local subiu três
posições em relação ao

A Secretaria também trabalha o Esporte Competitivo, que representa a cidade em várias modalidades

ano anterior.
A participação de
Indaiatuba no 81º Jogos
Abertos Jogos Abertos do Interior Horácio
Baby Barioni foi memorável. O município estreou na primeira
divisão e conquistou
103 medalhas no total, sendo 41 ouros, 34
pratas e 28 bronzes,
ficando em quinto lugar
no quadro de medalhas
da primeira divisão. Na
classificação geral de
municípios, que incluiu
a primeira e segunda
divisão, Indaiatuba
concluiu no 14º lugar,
com 88 pontos, entre
os 145 municípios que
pontuaram.
Entre os eventos,
Indaiatuba recebeu o
Campeonato Interestadual de Pista, realizado
pela Federação Paulista

de Ciclismo e pela Confederação Brasileira de
Ciclismo. A disputa,
com baterias nas categorias Elite, Júnior
e Juvenil (masculino
e feminino), marcou a
primeira prova oficial
do Velódromo Joaraci

Mariano de Barros. O
local receberia também,
em novembro, o Campeonato Brasileiro de
Pista, e em seguida, a 1ª
Etapa da Copa Brasil de
Paraciclismo de Estrada
e Contra Relógio.
O Powerman Brasil,

maior série de duathlon
do mundo, reuniu cerca
de 600 atletas de elite
e amadores em busca
das vagas oferecidas
pela etapa brasileira ao
Mundial de Powerman,
que acontece todos os
anos na Suíça.

No campo, uma novidade: a Copa Reduzino
Integração foi o primeiro
campeonato amador que
uniu as Ligas de Futebol
amador de Indaiatuba. A
competição reuniu 40 times, divididos em quatro
grupos com 10 equipes
e foram 17 rodadas até a
definição do campeão. O
troféu ficou com a Ponte
Preta.
“Assim que assumi
a Secretaria Municipal
de Esportes, recebi uma
missão de oferecer a
prática esportiva, em
diversas modalidades,
para o maior número de
pessoas, de todas as idades”, conta Marquinhos.
“O desenvolvimento
em novos pontos para
a prática esportiva e o
investimento no Esporte
Competitivo colocaram
Indaiatuba de vez entre
as potências do interior
paulista, do Estado e
do país. Até conquistas
internacionais pudemos
comemorar”, enfatiza.
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E o que fica de 2020?
POR
LINA AMSTALDEN

DIVULGAÇÃO/ACADEMIA 40+

T

alvez, atualmente, recebamos muito
mais informações do
que conseguimos processar. Isso, invariavelmente, nos gera
cansaço e ansiedade.
São sensações que
precisamos processá-las juntas e em tempo
real. Mas, afinal o que
deve ficar após um
ano tão desafiador
para a nossa saúde?
Falamos tanto da
importância da utilização de máscara
facial, distanciamento
social e álcool gel,
como forma de proteção contra a Covid-19,
mas não podemos nos
esquecer de que a atividade física também
é a nossa aliada, uma
vez que a hospitalização devido aos vírus é
menor entre pessoas
ativas.
Pesquisas mostram que a melhor
maneira de combater
a imunidade baixa
durante esse período é ter um estilo de
vida saudável. É importante manter uma
qualidade e tempo de
sono adequado para
cada faixa etária, e
também ter uma alimentação equilibrada,
fazer atividades físicas de forma regular,
e procurar também
manter um equilíbrio
emocional.
Em um estudo
publicado na revista

A 40+ oferece uma academia diferenciada que vai desde a estrutura até o atendimento

The Lancet, os especialistas revelam que
o aumento da exposição aos principais
fatores de risco, incluindo hipertensão,
diabetes, colesterol
elevado, obesidade,
sedentarismo, criou
a tempestade perfeita
para ‘alimentar’ as
mortes pelo novo coronavírus. A maioria
desses fatores de risco
é evitável e tratável,
e lidar com eles trará
enormes benefícios.
Por isso as mudanças em hábitos diários, dietas reguladas
e prática de atividade
física regular, em academias preparadas e
com acompanhamento profissional, são
primordiais.
Dentre tudo o que

vem sendo dito, uma
palavra bastante enfatizada em todos os noticiários é a incerteza.
E essa incerteza sobre
o que virá é basicamente generalizada,
estendendo-se por vários setores das nossas
vidas. O coronavírus
abalou as estruturas
da humanidade em
2020. E esse abalo é
definitivo, pois deixa
um aprendizado cruel
sobre todas as nossas
mazelas. Conseguir
sair dessa crise e tentar se reerguer sem ter
aprendido nada será
muito mais doloroso. Dividimos nossos
profundos sentimentos com as famílias
de nossos queridos
alunos e todos aqueles
que partiram.

Academia 40+:
um novo conceito
para se exercitar
A 40+ oferece uma
academia diferenciada que vai desde a
estrutura até o atendimento, e atende todos
os públicos como os
mais velhos, mais novos, aqueles que não
se adaptam a uma academia convencional
ou nunca praticaram
nada antes.
A 40+ é para as
pessoas que desejam
e precisam fazer atividade física, mas que
não encontram o local
adequado, pois as academias convencionais
não possuem acompanhamento de um
profissional, tampouco fazem exercícios
específicos para suas

necessidades. Como
consequência acaba
agravando lesões ou
adquirindo algum problema de saúde.
Na Academia 40+
as mudanças começam pela música ambiente, que é muito
mais calma e baixa,
diferente do estilo agitado das academias
tradicionais. Outro
diferencial que a 40+
oferece as aulas com
horários marcados,
com a atenção exclusiva dos instrutores na
montagem e acompanhamento dos exercícios, além de avaliações físicas periódicas
de bioimpedância para
análise de resultados.
Agradecemos aos
nossos fiéis alunos que
permitiram que conti-

nuássemos transformando vidas através
de nosso trabalho. É
tempo de arrumar a
casa! Pense no que faz
seu coração pulsar, no
que deixou de fazer
sentido. Avalie seu
estilo de vida. Venha
fazer parte de nossa
família!
Academia 40+ estará de portas abertas
a partir de 04 de janeiro de 2021 e trabalha
com todo cuidado e
segurança para garantir a saúde de seus
alunos e de todos os
envolvidos, incluindo
a equipe de trabalho.
A Academia 40+ está
localizada na Avenida
Conceição, 2536. Para
mais informações (19)
3392-4819 (WhatsApp).

Modalidades
Musculação
•Aulas com até oito pessoas com duração de 1
hora;
•Dois professores monitorando os alunos;
•Serviço de personal com custo acessível;
•Atividades físicas são feitas por tempo de duração e não por repetição de movimentos;
•Planos com 2x ou 3x por semana, com intervalo
de 24 horas de recuperação muscular;

Pilates
•Até dois alunos por aula acompanhados por
fisioterapeutas;
•Indicado para reabilitação física, condicionamento físico geral e bem-estar;
•Desenvolvimento de três aptidões: cardiorrespiratórias, musculoesqueléticas e neuromotora;
•Exercícios promovem harmonia e balanço
muscular para todas as idades e níveis de condicionamento físico;
•Atividades são direcionadas de acordo com a
necessidade de cada pessoa;
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Erika Novachi: 32 anos de magia da
dança nos palcos do Brasil e do mundo
A premiada coreógrafa de jazz fala sobre projetos e planos para o próximo ano
ADRIANA B. LOURENCINI

maisexpressao@maisexpressao.com.br
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uando se pensa
em jazz, imediatamente nos
lembramos do talento
e profissionalismo de
Erika Novachi. Em suas
muitas performances,
como bailarina, coreógrafa, ela já recebeu
muitos prêmios.
Recentemente, Erika participou do edital
emergencial da Lei Aldir
Blanc. Os projetos selecionados foram: Histórico de Dança Pessoa
Jurídica, da academia
Galpão 1, com espetáculo de uma hora com
a temática “Sobre Nós”;
Histórico de Dança e
Patrimônio Imaterial:
Erika Novachi; e Aula
licenciamento online de
Lyrical Jazz.
“No primeiro, falamos sobre o momento
vivido na pandemia, permeando a música popular brasileira; o outro
traz a proposta de continuar o espetáculo Jazz
in Concert, onde nos
encontramos com o jazz
em suas várias vertentes.
Além da montagem,
haverá a circulação por
cinco cidades do interior
paulista”, explica.
Sobre o projeto Patrimônio Imaterial, a coreógrafa comenta que “a
proposta foi dar um curso de aperfeiçoamento
em lyrical jazz para um

ARQUIVO PESSOAL

grupo de 15 professores
de jazz do Estado de São
Paulo, e terminar com a
montagem de um trabalho a ser apresentado no
Congresso Internacional
de Jazz Dance, em abril
de 2021”.
Atualmente, Erika
está envolvida no projeto
de uma aula licenciamento online, para a plataforma #culturaemcasasp, do
governo paulista. “Farei
a gravação de uma aula
de lyrical jazz, que ficará
online durante sete anos.
Iniciaremos as montagens na primeira semana
de janeiro.
Reconhecimento
Erika é um nome reconhecido no cenário do
jazz dance brasileiro e
internacional. Atuou em
companhias como o Grupo Raça (com direção
de Roseli Rodrigues) e
Companhia Dançar (com
direção de Rose Calheiros). É uma das diretoras e organizadoras do
Congresso Internacional
de Jazz Dance no Brasil,
criado em 2009.
Em 2009 ministrou
aula de lyrical jazz, na
Broadway Dance Center,
em Nova York; em 2017,
na Crossroads of Arts,
em Los Angeles, Califórnia e em 2018, na West
London University, na
SA Dança, em Londres,
Inglaterra. Entre 2010 e
2014 foi professora de
Lyrical Jazz, no Festival

“Tudo o que é feito com amor consegue tocar o outro. E arte é isto, ela toca, ela comunica... ela transforma”

de Dança de Joinville
onde também foi jurada
da mesma modalidade.
Em 2018 coreografou
um trecho do concerto
Berstein 100 para a São
Paulo Companhia de
Dança.
Entre seus principais

prêmios como coreógrafa destacam-se diversos
primeiros lugares na categoria no Festival de
Dança de Joinville e também no Dance Alliance,
em Nova York.
“O mais importante
para mim foi o reco-

nhecimento do trabalho
que venho desenvolvendo tanto em Indaiatuba como no Brasil e
também exterior. Acredito que este reconhecimento em formato de
prêmios vem mostrar
que tudo o que é feito

com verdade, comprometimento, seriedade,
responsabilidade e, acima de tudo, com muito
amor, consegue tocar o
outro. E arte é isto, ela
toca, ela comunica... ela
transforma”, conclui
Erika.
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Ginecologista e vice prefeito de Indaiatuba,
Dr. Tulio, participa do Programa Mais Saúde
Dr. Túlio disse que Indaiatuba está passando por uma segunda onda de contaminação
REPRODUÇÃO/FACEBOOK

BÁRBARA GARCIA

maisexpressao@maisexpressao.com.br

O

entrevistado do
último dia 16 de
dezembro do Programa Mais Saúde foi o
vice prefeito e médico ginecologista, Dr. Túlio. Ele
explicou que na sua visão
médica, Indaiatuba está sim
tendo uma segunda onda
de contaminação do novo
Coronavírus. Segundo ele,
o pico do aumento dos casos
foi na semana passada, em
que a cidade atingiu 100%
dos leitos de UTI ocupados,
tanto nos hospitais públicos
e particulares.
Nesta semana, por sua
vez, alguns leitos já foram
liberados, tanto no Hospital
Augusto Oliveira Camargo,
no Hospital Santa Inês e
também no Hospital Sama-

Dr. Túlio disse que boa parte da população não está colaborando para conter a contaminação na cidade

ritano em Campinas, onde a
prefeitura teve que comprar
alguns leitos.
Para o vice-prefeito, a
determinação do governo
do estado para colocar a fase
verde – em que os comércios,
academias e demais serviços
poderiam ser estar abertos
em horário normal – fez com

que boa parte da população
saísse do isolamento doméstico sem o devido cuidado
com a higiene, as máscaras e
mantendo a distância segura
entre as pessoas. “Infelizmente ainda não houve uma
verdadeira conscientização
da população com esses
cuidados, inclusive pacien-

tes testados como positivos
estão saindo para ir ao mercado, por exemplo, fazer
compras”, disse. “Quando
uma pessoa age assim, o
Poder Público fica um pouco
de mãos atadas, porque não
podemos prender as pessoas,
tudo depende da conscientização de cada um sobre a

gravidade da Pandemia”,
explica Túlio.
O Dr. Eduardo Pereira,
apresentador do Programa e
médico intensivista, reiterou
que não é verdadeira a ideia
de que pessoas jovens e sem
comorbidades se contaminariam apenas com sintomas
leves. Ele afirmou que tem
visto pessoas jovens, sem
comorbidades, evoluindo
para um quadro médico com
a forma grave da doença.
Dessa forma, o Dr. Eduardo recomendou que todos
mantenham a cautela e a
preocupação devida.
Para o entrevistado Dr.
Túlio, um dos principais problemas a serem enfrentados
são as festas clandestinas,
onde se pode encontrar diversas pessoas aglomeradas
em volta de uma mesa de

bar sem proteção alguma.
Ele afirmou que a prefeitura procurou a maioria dos
donos de academias, bares
e restaurantes e salientou a
importância de os estabelecimentos cumprirem as regras
dos protocolos de segurança
do Ministério da Saúde.
O vice-prefeito ainda
reiterou a importância da
vacinação assim que ela
seja disponibilizada de forma segura e eficaz. Para
ele, o fechamento de tudo,
mais conhecido como “lock-down” não seria a solução,
pois os comerciantes que
estão tentando garantir seu
sustento não são o verdadeiro problema, mas sim
a falta de responsabilidade
e consciência das próprias
pessoas com a coletividade
e a saúde pública.
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Ator Chicó Ferreira conta sobre sua trajetória

Ator também fala sobre os desafios da profissão durante a pandemia
BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao.com.br

J

osé Carlos da Silva, mais conhecido
pelo nome artístico
Charles Ferreira, ou então apenas “Chicó”, para
os amigos e alunos mais
próximos, nasceu em Mariluz, no Paraná, mas veio
morar em Salto logo aos
5 anos.
Filho de dois lavradores, Zélia e Sebastião,
conta que desde criança
já se mostrava muito comunicativo e era visto
como “um bom leitor”
das leituras bíblicas na
missa. Foi ainda na infância que fez seu primeiro
espetáculo, na 2ª edição
da Mostra Estudantil de
Teatro de Salto, que ainda
existe e este ano está na
33ª edição.
No ano de 1993, quan-

do cursava o 3º ano do colegial, recebeu a proposta
de fazer parte do espetáculo “O auto da Compadecida”, obra tão conhecida de
Ariano Suassuna, e após
alguns testes, ganhou o
papel do personagem Chicó. Naquele ano, já estava
ocorrendo a 5ª edição da
Mostra Estudantil, e ele
ganhou seu primeiro prêmio de Melhor Ator. Foi
a partir daí que o teatro
foi ganhando mais e mais
espaço em sua vida.
Ele conta que depois
de ganhar o prêmio, vários
grupos teatrais da cidade
vieram procurá-lo, e ele
escolheu a Companhia Patifaria Teatral. A diretora
do grupo, Valéria Rossi,
quase sempre se esquecia
de seu nome, referindo-se
a ele como: “o menino que
fez o Chicó”. Foi aí que o
apelido pegou. Ele conta

BANCO DE IMAGEM

Ator “Chicó” ficou conhecido depois de interpretar o personagem de “O Auto da Compadecida” em 1993

que o sobrenome “Ferreira” veio depois: surgiu da
vontade de homenagear a
pessoa que mais o incentivou em seu sonho e sua
vida, sua querida mãe,
Zélia Ferreira.
Decidiu em 2004, aos
28 anos, que queria “viver
somente de teatro”, mas
nessa época já era gradua-

do como Ator Profissional
no Instituto Macunaíma
em São Paulo, entre 1998
a 2001. Integrando o grupo Minotauro Ouvidor,
ele e seus colegas realizaram um espetáculo que
ganhou diversos prêmios,
o “Trilogia de um Quorpo”, inspirado na obra do
artista Quorpo Santo, o

que rendeu novos caminhos, amizades e também
novos grupos. Passou a integrar a equipe da Escola
Studio do Ator, em Salto,
um espaço de cursos livres
para crianças, jovens e
adultos – lugar onde esta
jornalista que vos fala
colocou sua paixão pelo
Teatro em prática pela primeira vez, aos 9 aninhos.
Pandemia
Ele confessa que dirigir
o Espetáculo “Mamma
Mia – O Musical” em
meio à pandemia foi uma
das experiências mais desafiadoras e belas de toda
a sua carreira. “Com este
mesmo espetáculo tivemos
a experiência mais fantástica dos últimos tempos.
Realizamos uma apresentação Drive-in. Pensa num
arrepio que percorre o seu
corpo inteiro ao receber os

aplausos. Nesta apresentação no meio da Pandemia,
recebemos buzinas e faróis
piscando ao final”.
Em Indaiatuba, trabalha com o Grupo Anankê.
“Fui convidado para dirigir o primeiro espetáculo
profissional do grupo em
2015. Foi um trabalho
sensacional e que nos
rendeu muitos prêmios
e realizações. Viajamos
por algumas cidades do
interior com o espetáculo
“O Caixeiro da taverna”.
Comecei dirigindo e para
variar, estou no palco também! Realizamos outros
trabalhos de destaque não
somente na cidade de Indaiatuba, mas também no
Brasil todo”, conta ele a
mim, que sou fui uma de
suas alunas desde pequena, e não nego o grande
carinho sincero que sempre nos uniu.
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Dica: Leia e descubra novos mundos
Como a leitura pode estimular a imaginação e ampliar os conhecimentos?
e a faixa etária indicada no próprio livro.
Outra dica importante
é apresentar às crianças narrativas simples,
porém ricas, pois o vocabulário tem que estar
acessível para que a
criança possa entender
e se interessar pela obra.
Livros como “O Pequeno Príncipe”, “Cinderela”, “Pinóquio” e
“Branca de Neve”, são
ótimas dicas.

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

Q

uantos livros
você leu nesse
ano? Alguns
podem responder 1, 2,
3 livros. Outros podem
responder que não leram
nenhum. Uns já estão
habituados com a leitura, tem mais intimidade
com os livros, outros
nem tanto. Com a chegada da tecnologia, o livro foi ficando mais vez
mais de lado. Os tempos
“vagos” que antes eram
preenchidos por aventuras de um livro, deram
espaço para a internet,
televisão e redes sociais.
Mas que muitas pessoas ainda não se deram
conta, é que o hábito
da leitura trás muitos
benefícios para o leitor.
Os livros geram conhecimento e promovem
evolução enquanto ser
humano e profissional.
O indivíduo que exer-

10 bons motivos
para ler livros

Uma dica importante é apresentar às crianças narrativas simples

ce a leitura só tem a
ganhar e os benefícios
não são poucos. Um
livro pode estimular a
criatividade, facilitar a
escrita, ampliar o conhecimento geral, melhorar
a comunicação, soltar a
imaginação, entre outros
ganhos.
Escolher um bom
livro e que seja de interesse é de suma im-

portância para se criar
o hábito da leitura, pois
o torna um processo
mais natural. Portanto a
primeira dica é procurar
livros compatíveis com
suas preferências. Se
for uma obra de romance ou ficção, será uma
ótima opção de entretenimento. Se for um
conteúdo mais técnico
irá aprimorar a sua car-

reira. Independente da
escolha permita-se ler os
mais variados gêneros e
descubra novos mundos.
Estimule a criatividade das crianças
De acordo com o
Ministério da Educação
(MEC) e outros órgãos
ligados à Educação,
quanto antes a criança
começar a ler, aumenta

a chance de se tornar um
leitor assíduo e melhorar
o futuro desempenho
dos pequenos.
Na hora da escolha
de um livro é importante que a criança mostre
qual ela tem maior interesse, pois assim a
leitura será mais leve e
divertida. Além disso,
ficar atento a adequação
entre a idade da criança

• Estimular a criatividade;
• Melhora na escrita;
• Aumento do senso crítico;
• Maior capacidade
de persuasão;
• Vocabulário amplo e rico;
• Descoberta de novos
mundos;
• Crescimento pessoal
e profissional;
• Melhora a comunicação;
• Estimula à abertura
de novas opiniões;
•Autodesenvolvimento
contínuo.
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Troféu Frutos de Indaiá premia as
melhores empresas de Indaiatuba
Festa de premiação foi adiada para março de 2021 devido a pandemia da Covid-19
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Pesqueiro Santo Agostinho - Gleison Tambara e Ana Carla Tambara

DENISE KATAHIRA

redacao@maisexpressao.com.br

O

Grupo Mais Expressão realiza
o Troféu Frutos
de Indaiá há 15 anos, e
ao longo dos anos foi
crescendo e ganhando
prestígio na cidade. Considerado o maior e melhor evento de premiação
de Indaiatuba e região, a
15ª edição acontecerá no
dia 13 de março de 2021
e premiará as empresas
e empresários que se
destacaram na pesquisa
realizada com os moradores do munícipio.
O Troféu Frutos de
Indaiá visa não somente

reconhecer as empresas e
empresários que se destacaram em seu ramo de
atividade, mas também
gerar um retorno financeiro e dar visibilidade
aos premiados através
da campanha publicitária realizada pelo Grupo
Mais Expressão.
Aos eleitos pela pesquisa, foi oferecida a
cota publicitária que desde março as empresas e
empresários que receberão o Troféu Frutos
de Indaiá, e que foram
escolhidos através de
voto popular, tem sua
marca veiculada em todas as mídias do grupo
como jornal impresso,

revista, redes sociais e
programas da WebTv.
15ª edição
O maior e melhor
evento de premiação de
Indaiatuba e região receberá neste ano a dupla
Maiara & Maraisa que
prometem animar e tornar a noite de premiação
ainda mais inesquecível.
Donas de belas vozes, as irmãs são uma
das principais duplas
do cenário da música
sertaneja da atualidade.
Na internet não poderia
ser diferente. Elas já alcançaram marcas expressivas como superar três
bilhões de visualizações

Duas Rodas - Bruna Gonçalves e Mateus Moreto

e mais de seis milhões
de inscritos em seu canal
oficial do YouTube.
E a escolha de uma
dupla feminina não foi
à toa. O Troféu Frutos
de Indaiá 2020, que comemora 15 anos, irá homenagear as mulheres.
Cada vez mais presente
no mundo empresarial,
às mulheres tem se destacado nas pequenas,
médias e grandes empresas.
Hoje, o Brasil é o
sétimo país com o maior
número de mulheres empreendedoras. O dado é
de um levantamento da
Global Entrepreneurship Monitor (GEM),

realizado com 49 nações.
Ao todo, são mais de 24
milhões de brasileiras tocando negócios próprios,
gerando empregos e movimentando a economia.
“As mulheres vem
se destacando cada vez
mais no cenário empresarial devido a sua
competência e dedicação
ao trabalho, e nada mais
justo que sejam reconhecidas”, finaliza Di Santi.
Reconhecimento
E o sucesso do Troféu Frutos de Indaiá
também foi reconhecido
através do projeto de lei
7.200/2019, de autoria
do vereador Massao

Kanesaki (DEM), que
insere no calendário
oficial de eventos da
cidade o Dia de Homenagem aos Empresários
de Sucesso.
A será celebrada em
9 de novembro, com
o intuito de promover
o reconhecimento aos
empresários que se destacaram durante o ano
nos seus respectivos segmentos de atuação. “A
premiação já é realizada
anualmente pelo Grupo Mais Expressão, e,
graças à nova lei, a homenagem passa integrar
oficialmente a agenda
de eventos da cidade”,
destacou Massao.
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Natal é época de renascimento e de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano que já se anuncia.
É tempo de reafirmar parcerias, e olhar para frente com determinação e otimismo, levando conosco todas as lições que
aprendemos nesse ano tão difícil que passamos. Desejamos a vocês clientes amigos um Feliz Natal e um Ano Novo muito
próspero com saúde, paz, harmonia e felicidade. Agradecemos o prestígio e a confiança. Obrigado!

Duas Rodas - Bruna, Lucia, Jurandir e Mateus

A Nova Loja - Jeane, Vânia e Nilce

Clínica Bicho Amigo - Dra. Ana Lúcia e Dra. Sueli Midori

M & N Studio - Mauro

By Faby Modas - Fabiana Hempke

Bicos & Focinhos - Alexandre Antoniou

Pensionato Fênix - Nilcelene e Neide

Adelaide Decorações - Maria Adelaide

Mr. Roof - Flávio Azuaga

| A23

A24 |

Nº 929

negócios & classificados

B2

Imóveis

Imóveis

B3

B4

Serviços / Utilidades

Classificados

B5

B6

Imóveis

B7

Imóveis

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Alianças

Advogados

Caçamba

Impermeabilizações

Materiais Elétricos

Cartuchos

Construção

Eletricista

Lava Rápido

Mecânica

Pousada

B8

Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Segurança eletrônica

Tintas

Tecnologia digital e internet

Veterinária

Serviços / Utilidades

B9

B10

Classificados

Casa condomínio
Villagio Di Itaici - 3
dorm. Sendo 1 suíte e
demais cômodos com
área de lazer completa.
A.T. 150m² A.C. 103m²
Fone: (19) 99115-8368
Neusa Paz
Casa em Cardeal
- Terreno 125 MTS
sendo 108 MTS de
área contruida, garagem coberta pra 2
carros, sala ,cozinha,
2 dormitórios sendo
1 suite banheiro social área de serviso
e área de lazer com
churasqueira valor
2.40.000.00 aceito financiamento bancario
ou carro como parte
do pagamento F.: (19)
99124-2964

Vendo/Troco - Locado R$3.800,00
- Prédio comercial
residencial próximo
ao Haoc - Rua dos
Indaiás, 256. Terreno 250m², contruído
230m². Ótimo local.
Valor R$ 915 mil. Tratar (19) 98817-5312
WhatsApp
Casa Parque Indaia
-Terreno com duas
casas em baixo e em
cima, com entradas independentes, 2 dorm.
Cada casa, 1 banheiro,
sala, cozinha, garagem p/ 2 carros, churrasqueira. Aceita financiamento e terreno.
Valor R$320.000,00.
Falar com João (19)
99482-6697
Casa Jd. Tropical
- Casa com 3 dorm.
Sendo 1 suíte, sala
grande, cozinha, 2 ba-

nheiros, lavanderia
grande, churrasqueira,
garagem p/ 3 carros.
Casa próxima a Av.
Francisco de Paula
Leite. Aceita finan ciamento e terreno
R$500.000,00 Falar
com João (19) 994826697
Vende - se Casa e +
meio lote de terreno,
Bairro Jardim Carlos
Aldrovandi - casa
com 3 Dormitórios,
sendo 1 suíte, sala,
banheiro, cozinha com
armário embutido,
área de serviço, garagem para 4 carros, F
(19) 3834-6859
Morada do sol Rua:81 02 dormitórios
(01 suíte) sala/cozinha americana, abrigo
nos fundos e gara gem p/ 02 autos. De
270.000,00 POR APENAS R$220.000,00
Aceita Financiamento.
Corra! F.: 99762-7997
/ 3935-3294
Casa Sobrado Jardim Europa - 3 dormitórios + 1 uma suíte
2 cobertas 2 descobertas F.: (19) 99384
-7400
Salto Villa dos Passaros - Sobrado c/
2 dormitórios 2 wc
+ dependências R$
220.000,00 F.: (19)
99166-8272

Linda casa em Condomínio Fechado à
Venda Montreal Residence - Seu novo
lar! Casa Térrea com
107m2 de área útil em
um terreno de 183m2.
1 suíte Master, 2 dormitórios, banheiro com
planejados, 4 vagas de
garagem, Sala 2 ambientes com pé direito
de 4,60m, Cozinha
americana com planejados, cooktop de 5 bocas, coifa c/vidro curvo
e Firno de 80L, Área
Gourmet com planejados, Lavanderia, Pele
de Vidro na fachada,
Iluminação toda em
LED R$ 590.000,00 F.:
(19) 98346-2299
Sobrado à venda em
Condomínio fechado
Maria José - 3 Suítes,
1 Lavabo, 1 Banheiro
externo, Sala 2 ambientes, Despensa ,
Área de luz, Lavanderia, Cozinha, Área
gourmet , Piscina , 4
vagas de garagem:2
cobertas; 2 descobertas, Escritório R$
1.400.000,00 F.: (19)
98346-2299
Vende-se casa no
Jardim Morada do
Sol - Sala, cozinha,, 01
banheiro, 02 quartos
sendo 1 suíte, na parte
superior lavanderia
e 1 banheiro. Aceito
terreno como forma
de pagamento. Tratar
c/ Antonio Fone: (19)
99735-5418

Apartamento Plaza
Bela Vista - 2 dormitórios c/ suíte 2 vagas
de garagem F.: (19)
99384-7400
Condomínio Nações
Jd. Alice - Ótimo apartamento no 1º andar
com 02 dormitórios
e vaga de garagem,
acabamento excelente,
com sanca na sala, wc.
Apenas R$210.000,00
ou R$95.000,00 de
entrada + parcelas de
R$1.210,00 F.: 997627997 / 9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd.
Alice - 02 dormitórios
e demais dependencias todas com móveis
planejados, portaria 24
horas, área de festas,
vaga de garagem, piscina, elevador. Apenas
R$220.000,00 Aceita
financiamento. ou terreno F.: 99762-7997 /
98271-6141 Corra!
Vitória Régia - Apartamento com 02 dormitórios em ótimo
acabamento e vaga
de garagem portaria
24 horas por apenas
R$140.000,00 F.:
99762-7997 / 982716141 Corra!

Sítio em Piedade-SP
- 26.000m², casa c/ 03
dormitórios, 02 wcs ,
toda avarandada, gramada, pomar, área de
cultura, bosque, água
de mina, 01 tanques
com peixes abastecido
com água por gravidaApartamento Exelen- de, diversas árvores
te Patio Andaluz - 3 frutíferas, play groud,
dormitórios c/ suíte 2 a 12 km do centro,
vagas R$ 3.000,00 + R$390.000,00 aceita
cond. e iptu F.: (19) imóvel em Indaiatuba
99384-7400
de igual ou menor valor.
Estuda entrada + parcelamento. F.: (19) 997627997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP
- 36.000m², 02 casas,
Apartamento 3 dorm
barracão, lago com
no Vertentes do Itaici
peixes, telefone fixo,
- Chácara do Trevo.
torre de internet a 500
2 vagas cobertas, 85
metros da rodovia,
m² de área util. Móveis
R$300.000,00 aceita
planejados na cozinha
imóvel em Indaiatuba
e banheiros. R$340.000
de igual ou menor valor.
a vista ou aceita perEstuda entrada + parcemuta com terreno no
lamento. F.: (19) 99762cond. Residencial Dona
7997 / 3935-3294
Lucilla, Duas Marias
Chácara Colinas ou Maria Dulce. Direto
Com 2 dormitórios,
com o proprietário, 19banheiros femini98339-7316
no e masculino R$
Apartamento Jardim
750.000,00 F.: (19)
América - para Venda
99783-3154 CRECI
e Locação 2 dorm., Cozinha área de serviço.
Garagem Venda R$
200.000,00 Locação
R$ 800,00 + Cond +
Iptu. “Aceita permuta por terreno” F.: (19)
98346-2299

208250F
Sítio Monte Mor 1,5KM do centro de
Monte Mor, Via asfaltada, ótima casa e
mais duas edículas,
Piscina, lago e área
verde preservada.F.:
(19) 99783-3154 CRECI 208250F
Chácara Fogueteiro Rua: Guarita, nº578, 3
suítes, banheiro social,
2 salas, cozinha, salão
de churrasqueira com
forno de pizza, garagem com cobertura p/
5 carros, descoberta
p/ 8 carros, casa de
caseiro, 2 cômodos
em baixo e 1 em cima
com banheiro. Aceito
financiamento e terreno R$750.000,00 Falar
com João (19) 994826697
Vende-se uma chácara no Vale do Sol
- com 6 cômodos. Área
total: 1.000 m² Área
construída: 170m²
c/ 2 quartos sendo 1
suíte. 01 escritório,
área gourmet, churrasqueira, piscina c/
banheiro, campo de
fuebol. Toda avarandada. Garagem p/ 4
carros, cozinha planejada. Aceita financiamento. Aceito troca por
casa no centro. Valor
R$580.000,00 Falar
c/ Carlos ou Sandra
F.:(19) 97119-8369 /
(19) 99487-5089

Vendo Terreno Maison Du Parc - Excelente condomínio
Fone: (19) 99115-8368
Neusa Paz
Terreno Jardim Colonial - 150 metros
R$ 180.000,00 F.: (19)
99384-7400
Terreno Europark
- 1000MTS INDÚSTRIAL F.: (19) 997210395
Terreno Campo
Bonito - Comercial c/180metros R$
180.000,00 F.: (19)
99166-8772
Terreno Elias Fausto - 175 metros R$
57.000,00 F.: (19)
99384-7400
Vendo Terreno no Jd.
Carlos Aldrovandi
- 270 metros, documentação: OK, Valor
R$ 150.000,00. Aceito
financiamento F.: (19)
98730-9484

Terreno em Condomínio fechado Horizontown - 450m² F.: (13)
99712-3768
Elias Fausto - Terreno
excelente na região
central do município,
Jd. Alvorada, com
175m² (7X25), com
construções nas três
divisas e murado na
frente. R$ 145.000,00.
(19) 99751-9921 (cel
e whatsapp) CRECI
65362

Vendo ponto comercial Borracharia
- pronta para trabalhar, está em funcionamento. Avenida Ário
Barnabé, 511. Falar
com Sebastião F.: (19)
3894-5279

Vendo Teclado marca
Casio. Novo na caixa
com 99 ritmos, microfone
sem fio, último lançamento, com mesa. Preço na
loja R$1.180,00. VENDO
URGENTE R$580,00.
Tratar Tel: (19) 991130732 / (19) 992856482
Sr. Francisco
Vendo chás funcionais
maravilhas da terra todas
as fases, pronta entrega
Fone: (19) 99193-2917
c/ Whats
Vendo Produtos Bem
Estar, perfumes, higiene
pessoal, beleza (Natura).
Fone: (19) 99193-2917
c/ Whats
Vendo Impressora HP
R$120,00. Fone: (19)
99193-2917 c/ Whats
Vendo DVD’s (Desenhos, séries,musicas,
playboy, vários filmes)
15 por R$10,00. Fone:
(19) 99193-2917 c/
Whats

Vendo TV Tubo Philips com controle near
flat 20 pel R$100,00.
Fone: (19) 99193-2917
c/ Whats
Vendo Máquina de cartucho R$300,00 Aceito
cartão de crédito e parcelo F.: (19) 3935-1633
Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de
correr 1,60 R$ 400,00
Aceito cartão de crédito
e parcelo F.: (19) 39351633 Sonia Batista
Vendo armário 4 gavetas e 4 portas em bom
estado R$ 200,00 F.:
(19) 98143-4184
Procuro para comprar
Triciclo com bagageiro
na frente Falar c/ Vina
F.: (19) 99769-7055
Vendo Tv de plasma
50 polegadas Dargicia
F.: (19) 98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta Fone: (19) 981203357 Jose

Ofereço-me como
Manicure, pedicure,
cabeleileira e depiladora - atendo a domícilio.
Faça uma sobrancelha
por R$15,00 e ganhe
o buço gratuito. F.:
(19) 99369-5615 / (19)
3935-0499
Oferço-me para trabalhar como Pedreiro,
Encanador ou Jardineiro Fone: (19) 997766841 WhatsApp
Ofereço-me para conserto de máquinas de
costura (Industrial e
Domésticas) F.: (19)
99212-1731

Alugo Carro 7 Lugares - Ótimo estado, direto com dono, viagem
familiar São Carlos/
SP. 4 dias fim de ano.
Enteressados Whats
(19) 99928-6641
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Empregos
sidir em Indaiatuba.
Disponibilidade de horários.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Desejável Superior Completo ou Cursando.
Pacote Office. Experiência em emissão
de Notas Fiscais e
financeiro. Necessário CNH B. Residir
em Indaiatuba, Salto
ou Itu.
ASSISTENTE DE
EVENTOS – Superior
completo ou cursando em Comunicação
Social, Marketing, Relações Públicas ou
Publicidade. Domínio
em mídias sociais.
Pacote Office. Disponibilidade total de
horários. Experiência em organização
e planejamento de
eventos.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Ter experiência anterior na função.

Residir em Indaiatuba.
Ter disponibilidade de
horários.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Residir em
Elias Fausto ou Cardeal. Para trabalhar
em serviços manuais,
movimentando mercadorias. Disponibilidade para trabalhar em
turnos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Ensino
médio completo. Experiência no setor de
produção. Desejável
experiência em empresas do ramo químico. Disponibilidade de
horários.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experiência em limpeza
de piscinas, corte de
grama e manutenção
predial em geral. Re-

OPERADOR DE TORNO CNC – Experiência
em operar Torno CNC
e Centro de Usinagem
(Comandos Siemens e
Fanuc). Conhecimentos em instrumentos de
medição. Ensino médio
completo. Desejável
possuir curso de Leitura
e Interpretação de Desenho e Metrologia. Residir
em Indaiatuba ou Salto.
OPERADOR DE CORTE E VINCO – Experiência na função comprovada em carteira.
Ensino médio completo. Desejável curso do
SENAI de Operador de
Corte e Vinco.
OPERADOR DE MÁQUINAS – Ensino médio completo. Conhecimentos em Metrologia e
Leitura e Interpretação
de desenho mecânico.
Experiência em operar
máquinas convencionais e CNC’s.

SUPERVISOR OPERACIONAL – Experiência em supervisionar funcionários
de limpeza e portaria.
Conhecimentos básicos em informática.
Possuir CNH B, irá
dirigir os carros da empresa em Indaiatuba
e região. Residir em
Indaiatuba, Salto, Itu
e Monte Mor.
TORNEIRO MECÃNICO – Experiência na
função. Residir em Indaiatuba, Salto ou Itu.
VENDEDOR EXTERNO INTERNACIONAL
– Superior completo
em Administração,
Comércio Exterior ou
áreas correlatadas.
Vivência e disponibilidades para viagens
nacionais e internacionais. Inglês e Espanhol
avançados. Sólida experiência em atendimento ao cliente, na
área comercial e em
rotinas administrativas
de exportação.

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

Notas de Falecimentos
1.ANNA ZACARONI RODRIGUERO com 90 anos,
Viúvo (a) de LAURINDO RODRIGUERO sendo filho (a)
de ARMIRO ZACARONI e
THEREZA PARUSSI. Deixa
filho (s): ADEMAR, ONEIDE,
JOSÉ, CARLOS, IZABEL,
MARIA, CLAUDEMIR, REGINA (MAIORES), PAULO (FAL)
Falecido (a) em: 07/11/2020,
e sepultado (a) no Cem.
Mun. de Indianópolis-PR aos
08/11/2020.
2.ROSA PIRCHIO DINIZ com
79 anos, Viúvo (a) de ADIR
LOPES DINIZ sendo filho (a)
de EUGENIO PIRCHIO e OTTAVIA LEOCI PIRCHID. Deixa
filho (s): MARIA, MARCO,
ADILSON (Maiores). Falecido
(a) em: 26/11/2020, e sepultado (a) no Cem. Das Lagrimas
aos 27/11/2020.
3.GEROLINO MENDES com
90 anos, Casado (a) com
MARIA PINHEIRO MENDES
sendo filho (a) de LODONIO
MENDES DE DEUS e BENTA BANDEIRA. Deixa filho
(s): ORNALDO, ELIZABETE,
ELSON, GLEISON, FLAVIA,
JOSÉ (Maiores). Falecido (a)
em: 30/11/2020, e sepultado
(a) no Cem. De Indaiabira- MG
aos 01/12/2020.
4.CARLITO ALVES DA SILVA
com 83 anos, Casado (a) com
DELZITA CAMARGO DE LIRA
DA SILVA sendo filho (a) de
ADOLFO SOARES e MARIA
ALVES DA SILVA. Deixa filho
(s): ANTONIO, CLAUDIO,
JOSE, SUELI, VIVIANE (Todos maiores). Falecido (a) em:
02/12/2020, e Sepultado (a)
no Cem. Mun. de Elias Fausto- SP aos 13/12/2020.

5.OSWALDO GOMES DA SILVA com 91 anos, Viúvo (a) de
ODETH ZORNOFF DA SILVA
sendo filho (a) de ANGELINA
MESTRE e CESARIO GOMES DA SILVA. Deixa filho (s):
OSWALDO, EDUARDO, SARA,
KAREN, VANIA, EDMUR, SILVIA, ULISSES, CLESSIOS
(MAIORES). Falecido (a) em:
02/12/2020, e sepultado (a) no
Cem. Mun. de Pirassununga-SP
aos 13/12/2020.
6.ODILON MACIEL MARQUES
com 80 anos , Casado (a) com
ALADAIR MACIEL MARQUES
sendo filho(a) de JOAO BASILIO MARQUES e JOAQUINA
MARIA MACIEL. deixa filho(s):
ALEXANDRE, SANDRA (AMBOS MAIORES), Falecido em:
08/12/2020, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
09/12/2020.
7.MARIA
DORALICE
ANDREETTA com 67 anos , Era
Viúvo(a) de PEDRO LUIZ ANDREETTA sendo filho(a) de
BENEDITO GERMANO DA
SILVA e MARIA BARCELOS DA
SILVA. deixa filho(s): ANDREIA,
MARCELO, IARA, FERNANDO (MAIORES), Falecido em:
09/12/2020, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
09/12/2020.
8.REGINA SPADIN com 87
anos , Era Divorciado(a) de
WALTER ALVES sendo filho(a)
de ERNESTO SPADIN e CELESTE ARRIGO. deixa filho(s):
ROGERIO, GIBELE, MARCELO (MAIORES), Falecido em:
09/12/2020, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
09/12/2020.
9.NIVALDO GIMENES com 77
anos , Casado (a) com NADIR
DIAS GIMENES sendo filho(a)

de SELEDONIO GIMENES
CAMPOS e JULIA CARVALHO
DE CAMPOS. deixa filho(s):
GABRIELA, EDUARDO (MAIORES), Falecido em: 09/12/2020,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 10/12/2020.
10.JESSE QUINTINO com 61
anos , Casado (a) com MARISA
VIANNA QUINTINO sendo filho(a) de LAZARO QUINTINO e
IZAURA DE ALMEIDA QUINTINO. deixa filho(s): INAE, RAUNNY, RANIE (TODOS MAIORES), Falecido em: 10/12/2020,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 10/12/2020.
11.LUIZ CARLOS BERTELLI
com 66 anos , Casado (a) com
MATILDE BERTELLI sendo filho(a) de ANGELO BERTELLI
e ELFRIDA RIBEIRO BERTELLI. deixa filho(s): JOÃO ,
LUCAS (MAIORES), Falecido
em: 10/12/2020, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
10/12/2020.
12.FRANCISCO RAMOS DOS
SANTOS com 60 anos , Casado
(a) com MARIA DAS GRAÇAS
DIAS DOS SANTOS sendo filho(a) de JOSE RAMOS DOS
SANTOS e MARIA DE LOURDES ANTUNES DOS SANTOS.
deixa filho(s): LEANDRO , JULIANA (MAIORES), Falecido
em: 10/12/2020, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
10/12/2020.
13.FRANCISCO ASSIS DE
OLIVEIRA com 57 anos , Era
Divorciado(a) de sendo filho(a)
de JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA e DULCE LAURIANO
DE OLIVEIRA. deixa filho(s):
ESTEVAM (MAIOR), Falecido
em: 10/12/2020, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
11/12/2020.

14.VITOR MARCIANO DA
CUNHA com 80 anos , Era
Solteiro(a) sendo filho(a) de
JOSE MARCIANO DA CUNHA
e JULIA SILVERIA DA CUNHA.
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido
em: 10/12/2020, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
11/12/2020.

18.MARCIO ANTONIO GRANA
com 61 anos , Casado (a) com
LUCINEI DE MORAES GRANA
sendo filho(a) de ANTENOR
GRANA e ALZIRA TOMAZELLO
GRANA. deixa filho(s): ALEXANDRE,EVANDRO,JUAN (MAIORES), Falecido em: 12/12/2020,
e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 13/12/2020.

15.LUZIA MARTINS DE SOUSA com 75 anos , Casado (a)
com FRANCISCO HONORIO
DE SOUSA sendo filho(a) de
ANTÔNIO MARTINS XAVIER e
BEMVINDA NARCISA DA SILVA. deixa filho(s): VANDERLEI
, VALMIR , VALDERI, LUCIENE
(TODOS MAIORES), Falecido
em: 10/12/2020, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
11/12/2020.

19.ANA BATISTA VIANA com
88 anos , Era Viúvo(a) de ESAU
BATISTA VIANA sendo filho(a)
de BENEDITO VASCONCELOS
e ANA BATISTA DE JESUS.
deixa filho(s): LAZARO, CLEUSA,TEREZINHA,MARIA,ANTONIO,REGINA,PEDRO (MAIORES), Falecido em: 12/12/2020,
e sepultado(a) no PARQUE
DOS INDAIAS aos 13/12/2020.

16.GORMIRA ANSELMA MOREIRA com 83 anos , Era Viúvo(a) de EDVARDO FERREIRA
MOREIRA sendo filho(a) de
JOÃO RODRIGUES NOGUEIRA e CUSTODIA ANSELMA
DO PATROCINIO. deixa filho(s):
EDINALDO, EVALDO, ARNALDO, AGNALDO, MARIA JOSÉ
(MAIORES) MARILZA (FAL),
Falecido em: 11/12/2020, e
sepultado(a) no CEM.SANTO
ANTONIO GOVERNADOR VALADARES-MG aos 12/12/2020.
17.SEBASTIANA DE SOUSA HUBERT com 77 anos ,
Era Viúvo(a) de CLAUDEMIRO HUBERT sendo filho(a)
de FAUSTINO DE SOUSA e
ROSA ANDRIOLA DE SOUSA.
deixa filho(s): MARCELO, SILVANA, RAFAEL, ALEX, MARIA,
ITAMAR ( TODOS MAIORES
), Falecido em: 12/12/2020, e
sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 13/12/2020.

20.JULIANO BITTENCOURT
JOPPERT JUNIOR com 63
anos , Casado (a) com ROSSEMAR MARISA VISINTIN
sendo filho(a) de JULIANO
BITTENCOURT JOPPERT e
NILDA MIGLIOLI JOPPERT.
NAO DEIXA FILHOS, Falecido
em: 12/12/2020, e sepultado(a)
no JARDIM MEMORIAL aos
13/12/2020.
21.PEDRO ALVES DE LIMA
com 76 anos , Era Separado(a)
de ADELIA ALVES sendo filho(a)
de AFONSO ALVES DE LIMA e
ADOLFINA ALVES DE LIMA.
deixa filho(s): ANDERSON,
EMERSON,
SILENE,EDNA
(TODOS MAIORES), Falecido
em: 12/12/2020, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/12/2020.
22.ENEDINA PEREIRA RIBEIRO com 83 anos , Casado (a)
com ERMINIO DE SOUZA RIBEIRO sendo filho(a) de ANTONIO PEREIRA PAULO e LIDIA

FRANCISCA DOURADO. deixa
filho(s): LIDIO, HERMINIO,
NILVA, EMANOEL, MARINES,
AMARILDO, NILDO, ALCIDES,
FATIMA, JOSE APARECIDO,LUZIA (MAIORES), Falecido
em: 12/12/2020, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
13/12/2020.
23.MARLENE MARIA DOS SANTOS SILVA com 61 anos , Casado (a) com GILVAN GOMES DA
SILVA sendo filho(a) de AMARO
LUIS DOS SANTOS e SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS.
deixa filho(s): ADANS 42, JANIE
39, Falecido em: 12/12/2020, e
sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 14/12/2020.
24.WALQUIR XAVIER BATISTA com 86 anos , Era Viúvo(a)
de AMELIA RIBEIRO BATISTA
sendo filho(a) de JOAQUIM BATISTA PEREIRA e ERCILIA XAVIER DA SILVA. deixa filho(s):
ARNALDO 60, AMARILDO 48,
Falecido em: 13/12/2020, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 13/12/2020.
25.FRANCISCO GONÇALVES
DE LIMA com 74 anos , Casado (a) com MARIA BENEDITA
DA SILVA LIMA sendo filho(a)
de GUERINO GONÇALVES DE
LIMA e VITÓRIA GALVÃO. deixa
filho(s): WAGNER 44, ALINE 32,
Falecido em: 13/12/2020, e sepultado(a) no CANDELARIA aos
13/12/2020.
26.NILCE
RODRIGUES
WOHLK com 61 anos , Era Viúvo(a) de NIZAIR GONZANGA
WOHLK sendo filho(a) de LEONEL JOSÉ RODRIGUES e RITA
DE JESUS RODRIGUES. deixa
filho(s): JANDRER 41, Falecido
em: 13/12/2020, e sepultado(a)
no PARQUE DOS INDAIAS aos
14/12/2020.

27.SEBASTIÃO DOS REIS ALVES com 89 anos , Era Viúvo(a)
de MARIA VICTA ALVES sendo
filho(a) de FRANCISCO ALVES
FILHO e MARIA DO CARMO
ALVES. deixa filho(s): MARIA
DONIZETTE, ANTONIA, BENEDITO, MARIA DE FATIMA,
HELENA (MAIORES), SELMA,
APARECIDA, SIRLEY (FALECIDOS), Falecido em: 13/12/2020,
e sepultado(a) no PARQUE
DOS INDAIAS aos 14/12/2020.
28.JOÃO GOMES com 56 anos
, Casado (a) com ANA RITA
COSTA GOMES sendo filho(a)
de EUGENIO GOMES e ANA
FERNANDES GOMES. deixa
filho(s): ANDREIA, ANGELICA,
ALESSANDRA, LUANA ( MAIORES ), Falecido em: 14/12/2020,
e sepultado(a) no PARQUE
DOS INDAIAS aos 15/12/2020.
29.MARIANA ZUMSTEIN com
34 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de LUIZ TARCIZIO
ZUMSTEIN e CASSIA VENITI RATTI ZUMSTEIN. NÃO
DEIXA FILHOS, Falecido em:
14/12/2020, e sepultado(a) no
HELVETIA aos 15/12/2020.
30.NAIR RODRIGUES SILVA
com 81 anos , Era Solteiro(a)
sendo filho(a) de OCTACILIO
SILVA e BENEDICTA RODRIGUES SILVA. NÃO DEIXA FILHOS., Falecido em:
14/12/2020, e sepultado(a) no
PARQUE DOS INDAIAS aos
15/12/2020.
31.ANTONIO BUZINARO com
76 anos , Casado (a) com MARIA APARECIDA DA SILVA
BUZINARO sendo filho(a) de
ARLINDO BUZINARO e AMALIA DE POLI BUZINARO. deixa
filho(s): JOSE CARLOS, LINO,
ROSA, (MAIORES), Falecido

em: 14/12/2020, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 15/12/2020.
32.ANTONIO REIS DE OLIVEIRA FILHO com 65 anos
, Era Separado(a) de LOURDES GONÇALVES DIAS
sendo filho(a) de ANTONIO
REIS DE OLIVEIRA e BENEDICTA CORRÊA DE MELLO
OLIVEIRA. deixa filho(s): ALEXANDRE (MAIOR), Falecido
em: 14/12/2020, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL
aos 15/12/2020.
33.CARLOS LUIS FIDELIS
com 31 anos , Casado (a)
com MARIA IZABEL FURLAN FIDELIS sendo filho(a)
de LUIZ CARLOS FIDELIS e
MARIVALDA DE LIRA. NÃO
DEIXA FILHOS., Falecido em:
14/12/2020, e sepultado(a) no
MUN. DE ELIAS FAUSTO SP
aos 15/12/2020.
34.MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO PINTO com 75 anos
, Casado (a) com AMADO
JOSE PINTO sendo filho(a)
de JOAQUIM MANOEL DA
SILVA e BENEDITA MARIA
DE JESUS. deixa filho(s):
DIRCEU, CILSON, JOSÉ,
FLORIZA, APARECIDA ,
CREMILDA ( MAIORES ), Falecido em: 15/12/2020, e sepultado(a) no PARQUE DOS
INDAIAS aos 15/12/2020.
35.ADRIANA LOPES PELLIS
com 57 anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) de JOSÉ
MARIA PELLIS e VALDETE
LOPES PELLIS.NÃO DEIXA FILHOS., Falecido em:
15/12/2020, Velado(a) no
JARDIM MEMORIAL, e sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL aos 15/12/2020.
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