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Editorial
No texto “O assédio 

na escola”, este jornal 
defende mais rigor em 
situações como a do Sesi.
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Indaiatuba cria 
mais empregos no 
setor de serviços 

Dados apurados pelo 
Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados), mantido pelo 
governo federal, apontam 
para um aumento em In-

daiatuba nos postos de tra-
balhos formais no mês de 
fevereiro deste ano (últi-
mo levantamento disponí-
vel) e indicam que o setor 
de serviços foi o principal 

Expoflora já tem 
ingressos à venda

Os ingressos para a 39ª 
edição da Expoflora  já 
podem ser adquiridos e  
com desconto. A exposi-
ção acontece na cidade de 
Holambra entre os dias 2 
e 25 de setembro. Indaia-
tuba também terá Feira de 
Orquídeas no Shopping 
13 de Maio. 

responsável por manter o 
saldo positivo com a maior 
geração de empregos, se-
guido pelos setores de in-
dústria, comércio e cons-
trução civil.Caso de assédio come-

tido por aluno de 14 anos 
contra colega da mesma 
idade gerou revolta entre 
os estudantes até consegui-
rem a punição.

Campo Bonito ganha complexo esportivo 
com mais de 2,7 mil m² na noite de hoje

A Polícia Militar pren-
deu 17 homens que adul-
teravam cervejas em um 
galpão no bairro Videira, 
em Indaiatuba. O local 
clandestino foi denuncia-
do por conta do barulho 
dos trabalhadores

PM prende 17 
pessoas por 
falsificação de 
cerveja em galpão 
clandestino
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O clube indaiatubano 
não bateu a Lusa fora de 
casa e terminou a sua par-
ticipação no torneio deste 
ano da Série A-2 do Cam-
peonato Paulista.

Primavera vende caro a eliminação 
para a Portuguesa pela Série A-2
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Frutos celebra os 
33 anos da Faici 

A principal festa do 
peão do interior paulista 
tem presença garantida 
no 16º ano do Frutos de 
Indaiá, evento promovi-
do pelo Grupo Mais Ex-
pressão. Celebração terá 
show da dupla Marcos 
& Belutti como atração 
principal    

 O saldo que fica, no 
entanto, é positivo dentro 
e fora do campo. Recupe-
ração nas últimas rodadas 
em casa chama atenção e 
anima a torcida.

Vitímas de 
violência ganham 
novo amparo 
com programa

A apresentação da noi-
te de hoje se concentrará 
em dois músicos que tran-
sitam pelo “Romantismo” 
e também  no movimento 
nacionalista.

Sinfônica 
apresenta 
clássicos tchecos  
no 2º concerto do 
ano em Itaici

Alunos protestam 
contra caso de 
assédio no Sesi
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O assédio na escola

Artigos

Editorial

Agende seu horário pela Central de Atendimento: 0800 591 2124 ou pelo WhatsApp: (19) 99849 1305. 
E visite o site: www.audiocamp.com.br. Endereço: R. Siqueira Campos, 323 - Vila Sfeir, Indaia tuba – SP.

GRATIDÃO – Em entrevis-
ta ao Gente de Expressão esta 
semana, o ex-prefeito de Salto 
Geraldo Garcia (PP), atual 
superintendente da Fiec, disse 
que vai usar o período fora do 
trabalho, a partir de abril, para 
defender as candidaturas do 
grupo do ex-prefeito Reinaldo 
Nogueira (MDB). 

ESTUDO – Perto de 50 
mulheres atuantes em diferen-
tes movimentos sociais e eco-
nômicos se reuniram em Ame-
ricana, na quarta (30), no 1º 
Encontro do Grupo Mulheres 
pela Vida. A reunião foi para 
discutir a transformação social 
na Região Metropolitana de 
Campinas e para divulgar es-
tudo sobre as condições sociais 
das mulheres nessa região do 
Estado.

REDUÇÃO – Depois de 
aplicar 2,58% do seu orçamen-
to em esportes em 2020, a Pre-
feitura de Indaiatuba reduziu 
para 1,61% em 2021 e neste 
ano pratica 1,9%. 

FRASE DA SEMANA

“A minha expectativa é 
voltar a ver no nosso recinto 
aquela alegria contagiante do 
público curtindo cada atra-
ção”

De José Marques Barbo-
sa, presidente da Faici, que é 
competidor de laço desde os 
22 anos, sobre a retomada da 
festa depois do período de pan-
demia dos últimos dois anos.

DIESEL: Deputados de 
São Paulo aprovaram na quar-
ta (30) o congelamento por 12 
meses dos reajustes no ICMS 
sobre o óleo diesel, combus-
tível utilizado principalmente 
por caminhoneiros. 

OUTRO LADO – Ex-presi-
dente da Câmara e hoje secre-
tário de Governo, Luiz Alberto 
Cebolinha Pereira (MDB) tem 
intensificado as suas atividades 
literárias nos últimos, princi-
palmente na rede social. Há 
quem diga que possa vir em 
breve um livro com as últimas 
produções. 

CONTRASTE

O homem do sapato preto
Renato Amary (MDB) dei-

xou o sucesso na área empre-
sarial para atuar na política 
em 1994, quando se elegeu de-
putado estadual.

Rapidamente, se tornou 
líder da bancada do PSDB. 
Em 1996, elegeu-se prefeito 
de Sorocaba. Reelegeu-se em 
2000, fez o sucessor em 2004 e 
elegeu-se deputado federal em 
2006 como o quarto mais bem 
votado do Estado..

Mas toda a condição finan-
ceira e significação política 
não o impediram de ganhar 
fama esquisita, a de ter apenas 
um sapato, um mocassim preto.

Não era pão duro. Na ver-
dade, gostava muito do mode-
lo e comprou diversos pares 
iguais. 

Quem via de fora, achava 
que era um só.
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Eloy de Oliveira

Moradores do bairro Recanto Campestre Internacional de Vi-
racopos, gleba 4, um dos locais mais prejudicados pelas chuvas 
do final de janeiro em Indaiatuba, resolveram criar uma Associa-
ção de Amigos de Bairro para defender os interesses do local, já 
que sofreram com o problema do início do ano.

Elegeram Jennifer Fernanda Lima como presidente, Renato 
Machado como vice, José Benedito Cruz e Geraldo Batista Teixei-
ra como primeiro e segundo secretários e Silvia de Godoy e Walter 
Silva Dias Filho como primeira e segundo tesoureiros para um 
mandato de dois anos.

Como um aparelho auditivo melhora sua vida

Transformação digital e autorregulamentação 
O marco regulatório do setor de energia, cuja referência é a Lei 10.848, ganha especial relevân-

cia no contexto da transformação digital, que se reflete nos mercados de geração, comercialização, 
transmissão e distribuição do mercado energético, em franca modificação. Desse modo, é importante 
entender como as novas tecnologias -- “TICs” (Tecnologias da Informação e Comunicação), “OTs” 
- Operational Technologies (Tecnologias Operacionais) e a inteligência artificial (machine/deep lear-
ning, Big Data, robotização, entre outras -- podem tornar o sistema energético mais eficiente e, o que é 
muito significativo, proporcionar melhoria de qualidade com redução de custos.

A transição em curso no setor de energia baseia-se no chamado “triplo D”: descarbonização, des-
centralização e digitalização. A primeira ocorre pelo crescimento do uso de fontes renováveis e limpas, 
como biomassa, solar, hídrica, eólica e geotérmica. A segunda resulta do aumento da participação do 
consumidor na geração distribuída (criando a figura do prossumidor, cuja atua-
ção é agora regulada pelo Marco Legal da Geração distribuída de Energia, Lei 
14.300/22), enquanto a terceira permitirá melhoria dos processos de gestão em 
todo o ciclo de energia pela integração da informação.

Essas modificações vêm incrementando o mercado livre de energia, o que 
deverá favorecer a criação de novas estruturas de negócio, incentivando a au-
torregulação no setor. Espera-se que os avanços tecnológicos também propor-
cionem maior eficiência e segurança do abastecimento contínuo...

O aparelho auditivo é desenvolvido para devolver a comunicação e facilitar seus dias. Além da dificul-
dade de ouvir, a perda auditiva atrapalha a comunicação, torna as pessoas mais retraídas. Seja no trabalho 
ou em família, as situações de constrangimento fazem com que a pessoa se afaste do convívio social, que 
comece a evitar atividades cotidianas, como assistir TV. Muitos até chegam à clínica já diagnosticados com 
depressão. 

Isso é muito sério. A perda auditiva é um mal invisível. Olhando pessoas na rua, ela pode ser deficiente 
auditiva, se não está com aparelho, e como podemos saber? Pacientes sempre relatam ter passado alguma 
situação constrangedora, como serem vistos como o mal-educados por não responderem quando chamados. 
Isso tudo acontece porque os ouvidos não estão sendo capazes de captar o som.

Com o uso dos aparelhos auditivos, a comunicação é restaurada, o convívio 
social volta ao normal. O paciente conseguirá participar normalmente de reuniões 
de trabalho e de reuniões familiares, sem aquele cansaço de ter que ficar atento a 
todo e qualquer movimento para ler o lábio das pessoas e entender o assunto da 
conversa.

Venha você e sua família. Disponibilizaremos a vocês uma avaliação sem custo 
para garantirmos a você o melhor dos cuidados auditivos.

DEPOIS DOS ESTRAGOS DA CHUVA

No final da semana passada e início desta um caso de assédio envolvendo estudantes da Escola do 
Sesi, em Indaiatuba, chamou a atenção negativamente. É que os estudantes tiveram de organizar uma 
manifestação para forçar a direção a tomar uma atitude contra o aluno agressor.

Ainda assim, os manifestantes não ficaram contentes, pois o estudante acusado do assédio já é rein-
cidente e eles consideraram que seria necessária uma punição maior que três dias de suspensão, como 
foi a aplicada pela direção depois de os protestos terem sido encerrados.

Para o caso em si, o tempo de suspensão poderia ser considerado suficiente, posto que o assédio 
consistiu no fato de que um estudante de 14 anos passou a mão nos seios e nas nádegas de uma colega 
da mesma idade, mas o problema é a reincidência, o que exige agravamento.

Os colegas que organizaram o protesto disseram que o aluno acusado do assédio vive agindo desta 
maneira contra as colegas. Se assim é, torna-se inadmissível que este estudante continue frequentando 
as aulas como se nada houvesse acontecido, afinal reincidência leva ao vício.

Há duas falhas gritantes nesta história: a primeira é a da direção, que não tomou uma atitude de 
imediato, sobretudo sabendo-se tratar-se de um caso de reincidência, e a segunda é a da mãe do agres-
sor, que considerou comum de acontecer, pois os meninos estariam “aflorados” hoje.

Ora, a agressão não é uma atitude normal e nunca deve ser tratada dessa forma, ainda que ocorra 
de forma contumaz. Minimizar os efeitos, as consequências e o ato em si é o mesmo que contrariar a 
punição, como disseram os alunos contra a direção, que queria dar mais uma chance.

Não existe essa situação de mais uma chance para quem reincide no ato errado. O rigor ensina, a 
postura firme corrige e a atitude imediata inibe. É necessário que o comando de unidades escolares 
tenha sempre em mente essa regra. Do contrário, se perderá o controle dos estudantes.

Por fim, a escola precisava, como disse uma mãe ouvida pelo Mais Expressão, dar atenção ao as-
sunto, promover palestras, enfim tentar passar conceitos de convivência importantes como o que diz que 
não se deve agir à revelia da vontade e do interesse dos demais, mas adequar-se.

Marcelo Ribeiro é sócio de Regulatório da KPMG no Brasil, Adriana Pugliesi é professora do CEU 
Law School e Beyla Fellous é diretora do Executive LL.M. do CEU Law School
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Pepo Lepinsk diz que está construin-
do uma base dentro e fora do MDB 
e que tem apoio de oito vereadores

Presidente reafirma pré-candidatura

O presidente da Câ-
mara de Indaiatu-
ba, Pepo Lepinsk 

(MDB), recebeu o Mais 
Expressão esta semana para 
falar de eleição e reafirmou 
a sua pré-candidatura para o 
cargo de deputado federal. 
Disse que o momento é de 
construção de base, dentro 
e fora do partido. O político 
salientou que terá o apoio 
majoritário dos vereadores 
da Câmara, dizendo que 
dos 12 vereadores, o que o 
inclui, 8 vão apoiá-lo.

Para que sua pré-candi-
datura deslanche, o presi-
dente tem mantido conver-
sas constantes com seu gru-
po político na cidade e com 
líderes do MDB, que em 
Indaiatuba tem três cadeiras 
no Legislativo, é o partido 
do prefeito Nilson Gaspar 
e conta com nomes de peso 
nos bastidores, como o do 
ex-prefeito e ex-deputado 
federal Reinaldo Nogueira. 

De acordo com Pepo, ele 
tem estreitado laços ainda 
com o presidente estadual 
do partido e líder da ban-
cada na Câmara, deputado 
federal Baleia Rossi. “Se-
gundo palavras do próprio 

presidente, sou uma aposta 
da renovação do MDB. O 
partido vai brigar para fazer 
cinco cadeiras federais no 
Estado. Pelo potencial de 
Indaiatuba e do meu grupo 
político, acredito que posso 
ficar com uma delas”, disse.

Trabalho pela região
“Sabemos que vamos 

trabalhar em toda a região, 
não só em Indaiatuba”, afir-
mou o pré-candidato quando 
perguntado sobre os lo-
cais de atuação. Municípios 
como Campinas, Salto, Itu, 
Americana e Capivari estão 
no radar e ele já vem reali-
zando contatos na região de 
Taubaté também, mas agora 
o trabalho é só de aproxima-
ção, senão vira campanha 
antecipada e a preocupação 
com isso é grande, segundo 
ele.  

O trabalho para o forta-
lecimento da candidatura 
acaba tendo o apoio impor-
tante do deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM), 
que tem bastante aprovação 
na região. “Tenho rodado 
muitas cidades da região em 
um trabalho conjunto com 
o Rogério Nogueira. Estou 
trabalhando para encorpar 
ainda mais essa minha pré-
-candidatura”. 

CÂMARA DE INDAIATUBA

Sindicato quer negociar e 
resolve adiar a paralisação

Após a indicação de para-
lisação dos serviços públicos 
de Indaiatuba a partir do 
dia 27, última terça-feira, 
a direção do Sindicato dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais recuou e decidiu por 
manter somente o indicativo, 
deixando o início da greve 
sem uma nova data. 

“O recuo aconteceu por-
que a administração nos 
garantiu que ainda estavam 
abertas as negociações (sala-
riais) e também os funcioná-
rios da saúde já iriam receber 
as suas progressões”, disse 
Andresa Bonome, diretora 

do sindicato dos servidores 
municipais.  

O sindicato cobra um 
reajuste maior do que os 
10,54% concedidos pela 
Prefeitura de Indaiatuba e 
já aprovados pela Câmara 
de Vereadores e sanciona-
dos pelo prefeito Nilson 
Gaspar (MDB), além de um 
aumento mais substâncial no 
vale-cesta. 

Ainda de acordo com 
a diretora do sindicato, os 
trabalhadores se organizam 
para realizar uma manifesta-
ção neste sábado (2). (Lucas 
Mantovani)

O presidente da Câmara de Indaiatuba, Pepo Lepinsk, faz gesto de força para falar da sua pré-candidatura

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Prazos da eleição ajudam a esquentar corrida eleitoral 
Faltando pouco mais 

de seis meses para o pleito 
eleitoral de 2022, marca-
do para 2 de outubro, os 
processos da eleição já 
começam a movimentar 
a política municipal e os 
cargos políticos. Por conta 
da lei complementar nº 64, 
diversos agentes públicos 

que desejam se candidatar 
irão renunciar aos seus 
cargos até amanhã, 2 de 
abril. 

A principal novidade 
dos últimos dias foi o 
anúncio da troca de chefes 
na pasta da Secretaria de 
Assistência Social. Hélio 
Ribeiro, do Republicanos, 

atual titular, deverá sair 
para disputar a eleição. 
Com isso, ele retoma o 
seu cargo de vereador na 
Câmara. O posto na secre-
taria será ocupado por seu 
colega de partido, o vere-
ador Décio Rocha, que é o 
suplente direto para a vaga 
de Hélio Ribeiro. (LM)

Dória e Moro agitam semana marcada 
por ‘idas e vindas’ de suas candidaturas 

Nas primeiras horas da 
manhã de quinta-feira (31), 
interlocures do governador 
João Dória (PSDB) sina-
lizaram sua desistência de 
desputar a Presidência da 
República. Horas depois, 
Dória voltou atrás e manteve 
a sua pré-candidatura ao Pla-
nalto, assim como a renúncia 
ao cargo de governador, 
que deve ser concretizada 
até este sábado (2), prazo 
máximo para a descompati-
bilização.  

Caso não renunciasse, 
Dória causaria um grande 
mal-estar com seu vice-go-

vernador e pré-candidato 
ao cargo estadual, Rodrigo 
Garcia (PSDB). Garcia tinha 
um acordo com Dória para 
ser o candidato ao governo 
de São Paulo e por isso até 
mudou de partido. 

Ao longo do dia, diversos 
tucanos foram se articulando 
para apaziguar as coisas no 
partido e manter o resultado 
das prévias eleitorias. 

Quem ficou a ver navios 
foi Eduardo Leite (PSDB),-
que renunciou ao governo 
do RS e viu suas chances 
de ser candidato ao Planato 
ruírem com a reafirmação da 

candidatura de João Dória. 
Ainda durante a quinta-

-feira, o ex-júiz Sérgio Moro 
anunciou a sua desistência 
do pleito presidencial. Além 
de largar a disputa, Moro 
também trocou de partido, 
saiu do Podemos para o 
União Brasil (fusão do DEM 
com PSL). 

Em quarto lugar nas pes-
quisas eleitorais, atrás de 
Lula (PT), Bolsonaro (PL) 
e Ciro Gomes (PDT), Moro 
deve se candidatar a uma 
vaga na Câmara dos Depu-
tados por São Paulo. (Lucas 
Mantovani)



Vítimas de violência 
ganham novo amparo

Durante a sexta sessão 
ordinária da Câmara 
de Indaiatuba, o pro-

jeto “Família Acolhedora” 
foi aprovado por unanimi-
dade em segunda votação 
e deve ser sancionado pela 
Prefeitura, já que veio de 
lá. De acordo com o proje-
to de lei, o programa será 
vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social de 
Indaiatuba e irá encaminhar 
crianças e adolescentes com 
até 18 anos para o acolhi-
mento provisório de famílias 
previamente cadastradas no 
projeto. As famílias recebe-
rão pelo acolhimento (leia 
abaixo).

O objetivo do programa, 

de acordo com o projeto de 
lei, é reduzir os prejuízos 
físicos e emocionais cau-
sados pelo afastamento da 
família de origem a crianças 
e adolescentes que tenham 
tido seus direitos ameaçados, 
violados ou que estejam em 
situação de abandono. Até 
por isso serão priorizados 
acolhimentos de jovens que 
tenham possibilidade de 
retorno à família de ori-
gem. Por lei, as crianças e 
adolescentes já podem ficar 
até dois anos com a família 
acolhedora, mas não podem 
ser adotadas por elas.

De acordo com a organi-
zação “Coalização Família 
Acolhedora”, diversas pes-
quisas acadêmicas apontam 
que o acolhimento familiar 
é melhor que o acolhimento 
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Prefeitura cria programa que financia famílias para fi-
carem com crianças e adolescentes por até dois anos

Ex-prefeito Clain Ferrari, que morreu em 
janeiro, dará nome ao Parque Ecológico

ARQUIVO

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br

Em homenagem ao ex-
-prefeito de Indaiatuba Clain 
Ferrari, que faleceu de cau-
sas naturais em 31 janeiro 
deste ano, a Câmara de 
Vereadores aprovou, por 
unanimidade, a adoção do 
nome do político ao Parque 
Ecológico do município. A 
lembrança acontece justa-
mente porque foi o ex-pre-
feito, em conjunto com o 
arquiteto Ruy Othake, que 
realizou todo o projeto do 
parque e deu início às obras. 

Prefeito de 1977 a 1983 e 
de 1989 a 1991, Clain Ferra-
ri deu uma grande contribui-
ção para o desenvolvimento 
da cidade. Destacam-se 
algumas ações realizadas 
durante seus mandatos: re-

gularização do Jd. Morada 
do Sol, construção do Mini 
Hospital, do Centro Espor-
tivo do Trabalhador, do Gi-
násio Municipal de Esportes 
e do Terminal Rodoviário; 

em instituições voltadas 
para isto. As pesquisas apu-
raram que  um maior de-
senvolvimento físico, neu-
rológico, psicológico e de 
saúde mental em crianças e 
adolescentes acolhidos em 
famílias supera os métodos 
de instituições. 

O Estatuto da Criança e 
do Adolescente também de-
fine o acolhimento familiar 
como preferencial ao insti-
tucional. “Nesse sentido, a 
qualidade dos cuidados que 
recebem nesse período e a 
possibilidade destes lugares 
oferecerem um olhar indivi-
dualizado para cada criança 
e adolescente pode diminuir 
ou aprofundar os impactos 
da violência e negligência 
sofrida”, escreve a organi-
zação em seu site.

Famílias receberão salário-mínimo
As famílias que partici-

parem do projeto “Famílias 
Acolhedoras” irão receber 
um salário-mínimo mensal 
para prestar a assistência às 
crianças e/ou adolescentes. 
Os valores serão acom-
panhados pelo Plano de 
Acompanhamento Familiar 
e servirão para o custeio 
de despesas básicas, como 
alimentação, lazer e higiene 
pessoal, materiais escolares 
e quaisquer outros gastos 
relativos à saúde e ao bem-
-estar da pessoa acolhida. 

Está previsto no projeto 
de lei ainda um complemen-
to de meio salário-mínimo 
para famílias que acolham 
crianças e/ou adolescentes 
com deficiência, doenças 
graves, transtornos mentais 
ou dependência química, 
desde que comprovados por 

laudo médico, totalizando 
1,5 salário-mínimo. De acor-
do com a Prefeitura, se busca 
ampliar a oferta dos serviços 
de acolhimento existentes 
no município, como medi-
da de proteção prevista no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e assegurar o 
acesso e o acompanhamento 
da criança e do adolescente 
aos serviços da rede pública.   

Segundo a “Coalização 
Família Acolhedora”, o va-
lor médio repassado as famí-
lias varia entre meio salário 
mínimo e um salário e meio. 
Em muitas partes do Brasil, 
no entanto, o acolhimento 
familiar acaba sendo reali-
zado de forma voluntária, 
sem que as famílias rece-
bem qualquer tipo de ajuda 
financeira para receber as 
crianças/adolescentes. (LM) 

O ex-prefeito Clain Ferrari, que foi um dos 
prefeitos desenvolvimentistas de Indaiatuba

Pesquisas apontam que crianças e adolescentes acolhidos 
por famílias se desenvolvem mais que em entidades
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pavimentação de vias im-
portantes e construção das 
avenidas Itororó, dos Traba-
lhadores e Visconde de In-
daiatuba, além da duplicação 
da Presidente Vargas. (LM)

Outros projetos

Os vereadores apro-
varam de forma unânime 
a doação de um lote de 
3.479,42m² no Jardim das 
Gaivotas para o Governo 
de São Paulo. O local ficará 
sob a responsabilidade da 
Secretaria de Educação, 
que se comprometeu a 
construir e implantar uma 
nova escola na área. O 
projeto foi apresentado 
pelo executivo  municipal 
de forma urgente e prevê 

a devolução do lote para o 
executivo municipal, caso 
os órgãos estaduais não 
utilizem o local para os 
devidos fins estipulados. 

A sessão ficou marcada 
ainda pela aprovação da 
nomenclatura de 11 ruas 
do loteamento "Indaiatuba 
Golf", localizado na Ro-
dovia SP 73. As sugestões 
foram feitas pelo vereador 
Décio Rocha (Republi-
canos), que está de saída 
para assumir a secretaria 
de desenvolvimento social.   
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Indaiatuba ainda tem 32,7 mil títulos 

Os eleitores de Indaia-
tuba que estejam irre-
gulares com a Justiça 

Eleitoral têm até o dia 4 de 
maio para regularizar a situa-
ção de seu título de eleitor. O 
prazo também é válido para 
quem solicitar a primeira via 
do documento a tempo de 
votar nas Eleições de 2022.

De acordo com o Tribu-
nal Regional Eleitoral de São 
Paulo (TRE-SP), Indaiatuba 
possui 152.359 eleitores 
aptos a votar, porém enfa-
tiza que esse número pode 
sofrer alterações até o dia 4 
de maio, quando se encerra 
o cadastro eleitoral.

O TRE-SP também in-
forma que até 18 de março, 
os dados apontavam 32.776 
títulos cancelados de elei-
tores de Indaiatuba, o que 
inclui os excluídos por óbito. 
É cancelado o documento 
daquele que não votou e nem 
justificou a ausência por três 
eleições consecutivas. 

Número é de 18 de março, mas eleitores podem reativar 
o documento e ficarem aptos a votar até 4 de maio

Como regularizar
A regularização, se-

gundo o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), pode ser 
feita pelo Portal do TSE. 
Na página basta preencher 
o formulário disponível 
para requerer a regulari-
zação. Também é possível 
acessar o site do TRE-SP 
ou o sistema TítuloNet, 
sem a necessidade de se di-
rigir a um cartório eleitoral. 

Importante salientar 
que, se houver débitos de 
eleições anteriores a 2020, 
será necessário quitá-los 
antes de fazer o requeri-
mento. O TSE informa 
que é possível consultar e 
emitir guia para pagamen-
tos de débitos eleitorais por 
meio do aplicativo e-Título 
(baixe na Play Store ou na 
App Store).

O voto é obrigatório no 
Brasil para os maiores de 
18 anos e quem não compa-
rece no dia da eleição paga 
multa de aproximadamente 
R$ 3,50 por turno se não 
justificar a falta.

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

MARCELO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Eleitores são punidos com o cancelamento por não terem votado e 
nem justificado em três eleições consecutivas

Cidade registra hoje 755 eleitores entre 16 e 17 anos
O Tribunal Superior Elei-

toral informou que até fe-
vereiro deste ano havia 755 
eleitores entre 16 e 17 anos 
em Indaiatuba, mas esses 
eleitores não são obrigados 
a votar.

Apesar disso, se eles 
quiserem votar nas Eleições 
2022, terão de fazer a emis-

são do título, o que pode ser 
feito de forma on-line, por 
meio do sistema TítuloNet, 
utilizando um computador, 
tablet ou celular. 

Para tanto, basta selecio-
nar a opção “não tenho” na 
guia “Título de eleitor” e 
preencher todos os campos 
indicados com dados pesso-

ais, como nome completo, 
e-mail, número do RG e 
local de nascimento. 

Caso o eleitor já tenha 
passado dos 18 anos e não 
tenha o título, para emitir a 
primeira via, se for homem, 
terá de enviar ainda a quita-
ção com o serviço militar. 
(DK)

Biometria
O Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo in-
formou que o cadastramento 
biométrico segue suspenso 
em todo o Estado e que o uso 
da biometria nas eleições 
está sendo estudado pela 
Justiça Eleitoral, que ainda 
não decidiu o protocolo 
sanitário a ser seguido nas 
Eleições 2022.

A dúvida ocorre por con-
ta da Covid-19. A biometria 
foi considerada uma forma 
de possível contaminação 
na eleição de 2020 devido 
ao amplo contato.
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PERCIVAL NOGUEIRA DE MATOS*
Especial para o Mais Expressão 

Fuja de ter de realizar pagamentos 
adicionais em seu escritório contábil

REPRODUÇÃO

Contador deve atuar como gestor

Nesse período do ano, 
por estarmos longe 
dos meses de no-

vembro e dezembro, os es-
critórios de contabilidade 
não deveriam cobrar o valor 
equivalente a um mês de 
honorários, a título de pa-
racontábeis ou 13º salário/
honorários”

É de se ressaltar que tal 
medida não é ilegal, todavia, 
em um momento no qual as 
empresas estão assoberbadas 
com pagamentos, incluir 
mais esse ônus parece uma 
atitude um tanto quanto 
descabida.

Por essa razão, a Harmo-
nia Contabilidade, há alguns 
anos decidiu rever o nosso 
planejamento financeiro, de 
modo a não ficar dependente 
desse valor adicional, a fim 
de suprir as nossas obriga-
ções.

Dessa forma, os nossos 
clientes sabem que podem 
efetuar o seu planejamento 
financeiro considerando 
as doze parcelas anuais de 
honorários, pois não terão 
esse adicional em nenhum 

Sobre o autor 

Percival Nogueira de 
Matos, Contador e Advo-
gado, especialista em Di-
reito Tributário, Holding e 
Planejamento Societário, 
Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritório 
contábil Harmonia Conta-
bilidade

A Harmonia Contabilidade explica 
porque é possível não cobrar por 
honorários a título de paraconta-
béis e como evitar os prejuízos

momento.
Qual a verdadeira finali-

dade do décimo terceiro nos 
honorários?

A cobrança adicional tem 
a finalidade de cobrir os cus-
tos obtidos pelo escritório 
com trabalhos que não estão 
diretamente ligados com a 
contabilidade, como gestão 
de obrigações acessórias, 
que, por sinal, são inúmeras.

Há escritórios contábeis 
que, ao invés de adicio-
nar uma cobrança no final 
do ano, normalmente divi-
dem em duas parcelas, com 
vencimento nos meses de 
novembro e dezembro de 
cada ano, optam por cobrar 
de forma adicional, porém 
no momento em que ocorre 
a obrigatoriedade de cada 
uma das tantas declarações 
a serem prestadas ao fisco.

A Harmonia Contabilida-
de encontrou uma forma de 
não transferir esse ônus aos 
clientes, seja por cobranças 
isoladas, seja por décimo 
terceiro ou paracontábeis. 
Conheça esses métodos para 
fazer bons negócios e evitar 
prejuízos ou pagamentos 
desnecessários nessa relação 
comercial.

Há no mercado contábil 
uma grande divulgação por 
parte dos profissionais de 
que o contador atual deve ser 
também um gestor.

A Harmonia entende que 
o contador sempre foi um 
gestor e que deve atuar como 
tal em todas as situações.

Por isso, há muitos anos, 
decidiu aplicar essa gestão 
primeiramente no escritório, 
antes de propagar isso aos 
clientes ou a empresários e 
empreendedores em geral.

Para que isso fosse pos-

sível, a primeira medida foi 
implementar o maior núme-
ro possível de ferramentas 
tecnológicas, de modo a 
obter o menor custo opera-
cional possível.

Com essa simples me-
dida, aliada a uma gestão 
financeira mais eficiente, 
a Harmonia conseguiu ab-
sorver todos os trabalhos 
necessários às empresas dos 
clientes, sem, no entanto, 
impor-lhes o ônus de paga-
mentos adicionais, que pe-
sam no orçamento. (PNM)

SERVIÇO
Se sua empresa procura um escritório de contabilidade 
que pode auxiliar no planejamento financeiro e na 
apresentação de um verdadeiro trabalho de excelên-
cia, com apresentação de balancetes mensais, que ofe-
reça um estudo tributário preventivo, que não cobra 
décimo terceiro honorários ou paracontábeis, e que, 
sobretudo, conta com uma equipe de colaboradores 
altamente treinados e capacitados e que trabalham 
porque amam o que fazem e amam estar onde estão, 
sua melhor alternativa é a Harmonia Contabilidade

Transações via PIX crescem e superam o 
uso de cartões de crédito e de débito

O modelo de pagamento 
eletrônico oferecido pelo 
Banco Central, o PIX, tem 
sido cada vez mais usado por 
pessoas físicas e jurídicas no 
Brasil. As transações via o 
sistema eletrônico, pela pri-
meira vez, se sobressaíram 
ao uso de cartões de crédito 
e débito.

O pagamento instantâneo 
traz facilidade para quem já 
utiliza aplicativos de ban-
cos nos smartphones e, por 

esse motivo, ganha mais 
adeptos a cada dia. Dados 
do Banco Central mostram 
que no último trimestre de 
2021, as transações via PIX 
somaram mais de R$ 3,89 
bilhões, uma alta de 34% 
na comparação com os três 
meses anteriores.

Mas com a facilidade de 
uso e mais pessoas adeptas 
à forma de pagamento ins-
tantâneo, a quantidade de 
tentativas de golpes também 

aumenta.
A mentora financeira Sil-

via Machado faz um alerta 
para quem utiliza a ferra-
menta. Ela ressalta a impor-
tância de manter a segurança 
e a proteção de dados para 
não perder dinheiro e tam-
bém evitar dores de cabeça.

“Isso vale para todos os 
recursos que você utiliza em 
seu celular. Para evitar não 
só perder dinheiro, mas tam-
bém ter sua privacidade”.

O trabalho do contador deve ser no sentido de ajudar a empresa a melhorar os seus resultados
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Dados revelam que o setor de serviços foi o que mais 
criou postos de trabalho no levantamento do governo

Cidade gera 879 novas 
vagas de empregos 
formais, diz Caged

O Ministério do Tra-
balho e Previdência 
divulgou os dados 

do Novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) nesta terça (29) 
e os números apontam que 
Indaiatuba registrou aumen-
to nos empregos formais em 
fevereiro de 2022. 

Segundo os dados, em 
Indaiatuba houve a geração 
de 4.482 postos de emprego 
contra 3.603 demissões, re-
sultando um saldo positivo 
de 879. Porém, o número 
segue abaixo da geração 
verificada em fevereiro de 
2021 quando foram criados 
1.089 postos de trabalho.

O setor de serviços foi 
o segmento que mais con-

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

A redução sobre o salário médio de fevereiro foi da ordem de 3,15%

tratou com 628 postos de 
trabalho, seguido por indús-
tria (160), comércio (87) e 
construção civil (18).

Em fevereiro de 2022, 
a Região Metropolitana de 
Campinas registrou cres-
cimento de 121,21% na 
geração de vagas de em-
pregos formais em relação 
a janeiro, passando de 3.852 
postos de trabalho para 
8.521. Já, na comparação 

com fevereiro de 2021, a 
RMC registrou uma queda 
de 37,61% na geração de 
empregos. Foram 8.521 
postos de trabalho este ano 
contra 13.658, no ano pas-
sado. 

Além de Campinas, os 
municípios que mais con-
trataram em fevereiro de 
2022 foram: Indaiatuba 
(4.482), Americana (3.945) 
e Sumaré (3.101). 

DENISE KATAHIRA
denisekatahira@maisexpressao.com.br

O economista e dire-
tor da Acic (Associação 
Comercial e Industrial de 
Campinas), Laerte Mar-
tins, destaca que o salário 
médio de admissão em 
fevereiro apresentou uma 
redução de 3,15% sobre 
o salário de janeiro de 
2022 (R$ 1.878,66 x R$ 
1.821,29, o que demonstra, 
portanto, que a média sa-
larial continua em queda.

“A qualificação do em-
prego segue abaixo das 
especificações e neces-
sidades da Mão de Obra 
procurada”, diz Laerte 

Martins.
De acordo com ele, a 

perspectiva para os próxi-
mos meses é de indefini-
ções quanto a uma expan-
são da mão de obra, frente 
ao surgimento da guerra 
entre Rússia e Ucrânia, 
que já mostra um impacto 
negativo no crescimento 
de mais postos de traba-
lho, na região e no país.   

Laerte Martins acredita 
que, se o conflito continu-
ar por muito mais tempo, 
as consequências serão 
muito mais graves do que 
hoje. (DK)

Salário médio continua em queda

O setor de serviços teve 628 novos postos de trabalho criados 
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Há mais de 400 anos já as pessoas usam o 1º de abril para pregar peças umas nas outras
HELLICA MIRANDA
hellicamiranda@maisexpressao.com.br

Ninguém sabe ao certo 
quando começou a 
brincadeira que ele-

geu o dia de hoje, 1º de 
abril, como dia oficial da 
mentira, mas as pegadinhas 
já têm mais de 400 anos. Na 
maioria das vezes, as peças 
que as pessoas pregam umas 
nas outras são inofensivas. 
Há casos, no entanto, que 
ficaram célebres do ponto 
de vista negativo.

A versão mais famosa 
para a origem da data sur-
giu na França, no ano de 
1564, quando o rei Carlos 
IX adotou oficialmente o 
calendário gregoriano — o 
mesmo que é usado hoje. 
Antes de ele mudar para 1º 
de janeiro, o ano começava 
em 25 de março, início da 
primavera, e as celebrações 
do ano novo iam até o dia 1º 
de abril.

A determinação não 
agradou a todos e alguns de-
cidiram continuar seguindo 
o calendário antigo, virando 

Hoje é o dia oficial de brincar de mentir 
chacota por parte dos outros 
cidadãos, que lhes enviavam 
convites para festas inexis-
tentes e pregavam peças no 
dia 1º de abril.

O que marcou o início 
das brincadeiras de 1º de 
abril no Brasil foi a notí-
cia de estreia do periódico 
“A Mentira” em 1828, que 
anunciava a falsa morte do 
imperador Dom Pedro I. 

Em 1849, 21 anos depois 
de sua polêmica estreia, a 
publicação foi descontinua-
da, mas não sem uma última 
pegadinha: seus credores 
foram convocados para um 
acerto de contas no dia 1º 
de abril, mas o local era um 
endereço inexistente.

Célebres negativas
Ao longo dos anos, di-

versas pegadinhas ficaram 
famosas, algumas negati-
vamente, como em 1999, 
quando o Jornal Cruzeiro 
do Sul, de Sorocaba, lançou 
uma edição com capa falsa. 
O jornal celebrava a vitória 
de Fernanda Montenegro no 
Oscar, além de alta oferta de 
empregos para os brasileiros 

REPRODUÇÃO

“Quando eu tinha 11 anos, 
contei para a minha professora 
de filosofia que meus pais 
tinham morrido num acidente 
de carro”, relata o estudante 
Leonardo Prado, hoje com 21. 
“Não faria uma brincadeira do 
tipo hoje. Fiz porque naquela 
época eu não tinha nenhuma 
noção. E agora sou bem ruim 
com essas coisas. Nem se eu 
tentasse uma pegadinha de 

Aos 11, estudante disse à professora que ‘matou’ os pais

e outras “mentirinhas do 
bem” que seduziram — e 
iludiram — os leitores, mas 
que os irritaram depois.

Antes, a Revista Veja 
caiu em uma peça pregada 
pela revista britânica New 
Scientist e reproduziu a 
notícia que a publicação 
havia divulgado dando con-
ta de uma pesquisa sobre a 
criação de tomates a partir 
da fusão de células de to-
mateiro e células de boi, o 
chamado “boimate”. Depois 
da notícia, a revista teve de 
desmentir.

primeiro de abril daria certo”, 
conclui.

Já Hellen, de 31 anos, que 
omite o sobrenome por se 
envergonhar, conta de quando 
quase fez a tia viajar de In-
daiatuba a São Paulo por uma 
pegadinha: “Eu tinha 9 anos 
e minha mãe estava grávida. 
Aproveitei o 1º de abril para 
ligar para a minha tia, que 
morava em Indaiatuba, e dizer 

que minha mãe tinha ido ga-
nhar minha irmã de surpresa, 
de emergência, e que eu estava 
sozinha em casa, morrendo 
de medo. Minha tia já estava 
indo desesperada pegar a es-
trada, quando vi que a coisa 
estava séria e decidi contar 
que era pegadinha”. Sobre o 
episódio, a tia comenta: “Foi 
tenso, quase infartei. Nunca 
vou esquecer!” (HM).

Mentiras do dia 1º de abril estão associadas à fábula 
do Pinóquio, que tinha o nariz crescido ao mentir
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A assessoria de imprensa 
do Sesi-SP, que atende tam-
bém a unidade de Indaiatu-
ba,  informou que o caso foi 
encerrado internamente e 
que as devidas providências 
foram tomadas pela direção 
de acordo com o regimento 
da escola. 

Mas, conforme a mãe de 
uma das estudantes presen-
tes ao protesto e também es-
tudantes ouvidos pelo Mais 
Expressão, o caso ainda não 
foi resolvido. 

“Fomos ouvidos durante 
horas, mas nada foi total-
mente resolvido. Disseram 
que os problemas se resolve-
riam e que falaríamos sobre 
isso o ano todo, mesmo que 

O Mais Expressão teve 
acesso a fotos e vídeos da 
manifestação dos estudan-
tes  e também a áudios da 
mãe do aluno que cometeu 
o assédio, que circulavam 
dentro da escola.

Nos áudios, a mãe de-
fende o filho dizendo que já 
tinha se dirigido à instituição 
e que soube que as providên-
cias estavam sendo tomadas. 
“Isso são fatos que podem 
acontecer com qualquer um. 
A gente conhece as nossas 
crianças e sabemos que os 
meninos estão aflorados, as 
meninas estão afloradas e 
isso é desagradável”, relatou 
a mãe do estudante agressor.

A reportagem também 

Assessoria diz que caso já foi resolvido Mãe do agressor afirma que os meninos estão ‘aflorados’

Estudantes do Sesi fazem protesto 
depois de caso de assédio na escola

REPRODUÇÃO

Acusado foi suspenso por três dias, mas é reincidente; punição só ocorreu após manifestação

Os estudantes tomaram os corredores e depois se reuniram no pátio com cartazes e os corpos pintados

A falta de punição e 
depois uma punição 
branda para um caso 

de assédio, ocorrido no últi-
mo dia 24 na Escola do Sesi 
de Indaiatuba, gerou um 
protesto de estudantes na 
segunda-feira (28) e tumul-
tuou o ambiente na unidade, 
com vários pais criticando a 
falta de atitude imediata da 
direção da unidade.

A assessoria de imprensa 
da instituição informou que a 
direção não se manifestaria a 
respeito e que toda a situação 
já estava resolvida interna-
mente, conforme o regimen-
to da entidade, não sendo 
necessária a divulgação do 
ocorrido e tampouco do 
protesto (leia mais abaixo).

O Mais Expressão este-
ve na escola para apurar os 
fatos, mas foi impedido de 
entrar e de conversar com os 
estudantes. Mesmo assim, a 

tudante agredida foi à escola 
reclamar também e a direção 
decidiu então ampliar a sus-
pensão para três dias.

reportagem apurou que um 
estudante de 14 anos passou 
a mão nos seios e nas náde-
gas de uma colega da mesma 
idade durante o recreio. 

 Alunos ouvidos pelo 
jornal por telefone disseram 
que o protesto foi decidido 
depois que a direção da 
escola não tomou nenhuma 
medida ao saber dos fatos. 
Eles afirmaram ter ido à dire-
toria em defesa da estudante 
por duas vezes e que não 
foram ouvidos pela direção 
em nenhuma delas.

Por essa razão decidiram 
fazer o protesto. Os alunos 
das turmas da manhã e da 
tarde se uniram e foram aos 
corredores e depois ao pátio 
da escola, com cartazes cri-
ticando a direção e com os 
corpos pintados. 

Só aí a direção decidiu 
dar um dia de suspensão ao 
agressor. Descontentes com 
a punição, que consideraram 
branda, os alunos continua-
ram o protesto. A mãe da es-

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

tenhamos falado que não 
adiantava falar com pessoas 
que simplesmente não liga-
vam para o assunto, no fim 
não deu em nada.”, comen-
tou um dos estudantes.

Para os alunos envolvi-
dos no protesto, a direção 
deu a um caso de assédio, 
que é grave e que precisa 
ser punido adequadamente,  
a mesma punição que se 
aplicaria normalmente para 
uma brincadeira desrespei-
tosa que usasse bolinha de 
papel. Eles cobram que o 
assunto seja discutido com 
pais e que as providências 
sejam mais severas, tendo 
em vista a gravidade dos 
fatos apurados. (RL).

teve acesso a mensagens 
de indignação de pais em 
grupos de WhatsApp. Em 
uma das mensagens uma 
mãe disse: “Só penso que 
a escola poderia dar sim 
uma atenção a esse assunto. 
Dar uma palestra, enfim. 
É triste sim, e espero que 
minha filha não passe por 
essas’pequenas’atitudes. 
Nossas crianças merecem 
todo respeito, independen-
temente de qualquer coisa”.

O Mais Expressão foi 
atrás ainda dos pais dos 
envolvidos para que eles 
pudessem da a sua versão 
oficial sobre o problema, já 
que o jornal foi impedido de 
entrar na escola e a direção 

só se manifestou por meio da 
assessoria de imprensa sem 
informar quase.

Apesar disso, só a mãe 
da estudante assediada res-
pondeu. Mas ela se negou a 
comentar o caso. 

“Já estamos tratando o 
assunto junto com a direção 
da escola e no momento não 
gostaria de expor a imagem 
da minha filha mais do que 
já está exposta”.

A exposição a que a mãe 
se refere aconteceu por meio 
das redes sociais, onde o as-
sunto foi o mais comentado 
durante a semana, principal-
mente depois que a direção 
proibiu o jornal de entrar  e 
falar com estudantes. (RL).

Os estudantes considera-
ram a punição de três dias 
ainda inadequada, pois o 
agressor é reincidente conhe-

cido na unidade já.
*Rayane Lins integra 

o Programa de Estágio do 
Grupo Mais Expressão.



Mais Expressão melhora relação com 
cliente com proximidade e flexibilidade

Momentos de crise são 
quando as empresas 
mais precisam de 

parcerias comerciais. Ouvir 
e entender as necessidades 
circunstanciais do cliente são 
atitudes fundamentais para 
que o serviço continue e os 
pagamentos também. No Mais 
Expressão, essa garantia de 
bom relacionamento coube 
ao Departamento Financeiro.

Karen Maia, responsável 
pela área, diz que a pandemia 
trouxe esse aprendizado. “Pro-
curamos conhecer a exata si-
tuação enfrentada pelo cliente. 
Quem anuncia conosco sabe 
dos resultados que apresenta-
mos. Ficar sem esse serviço 
agrava ainda mais a crise. 
Por isso, vimos como ajudar 
e até flexibilizamos prazos de 
pagamento”, disse.

Uma eventual demora no 

A10

No enfrentamento de crises como a da pandemia, o De-
partamento Financeiro do jornal atuou em parceria, 
ouvindo mais as necessidades circunstanciais 

Os clientes do Grupo 
Mais Expressão comprovam 
que a parceria comercial de 
fato tem funcionado e que a 
proximidade no vínculo aca-
ba sendo a marca registrada 
da relação. É o que diz Ellen 

Empresária reforça importância de se ter parceria 
Costa, proprietária da empre-
sa Cia do Salgado, uma das 
clientes fiéis do jornal.

De acordo com ela, a par-
ceria é muito importante para 
os dois lados. “Além da efici-
ência e da educação no trato 

com as pessoas, há empatia 
para entender as questões que 
estão acontecendo. O Mais 
Expressão é uma empresa 
muito parceira, sei que sem-
pre poderemos contar”, disse 
a proprietária. (LM)

HELLICA MIRANDA

Karen Maia, responsável pelo Departamento Financeiro 
do Mais Expressão: preocupação com o cliente

pagamento não significa que 
tenha de haver um rompimen-
to, segundo a Karen. “Muitas 
vezes é o prazo de que a em-
presa precisa para fechar no-
vos contratos e honrar os seus 
compromissos. Como procu-
ramos estreitar a proximidade, 
ficamos conhecendo o que se 
passa e o que é necessário e 
então ajustamos”.

Karen afirma que a impor-
tância da relação comercial 
existe para os dois lados. “Se 
o cliente não quer deixar de 
anunciar, porque sabe que 
precisa disso, nós também o 
queremos conosco, pois isto 
fortalece o jornal”. 

Prova de que manter proxi-
midade, ouvindo e entendendo 
o cliente, e flexibilidade para 
ajustar necessidades, ajudam 
muito na relação comercial 
é que, em meio a muitas em-
presas e veículos de imprensa 
fechando ou mesmo dimi-
nuindo sua cobertura, o Mais 

Expressão manteve o ritmo 
de crescimento, ampliando sua 
abrangência. “Não tivemos 
nenhum contrato cancelado 
por conta da pandemia, enten-
demos o momento e tivemos 
essa preocupação com os nos-
sos parceiros”, disse Karen. 

Segundo o diretor comer-
cial do Grupo Mais Ex-
pressão, Cleiton Fernando 
Manzato, essa fidelidade dos 
clientes demostra também que 
a empresa está no caminho 
correto. “O cliente não quer 
deixar de anunciar e é muito 
bom vermos essa fidelidade 
dos nossos parceiros”, disse.

LUCAS MANTOVANI
lucasmantovani@maisexpressao.com.br
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PM prende 17 por falsificar cervejas 

Detido acusado de esfaquear 
pessoa em ponto de ônibus 

Policiais da 4ª Compa-
nhia do 47º Batalhão 
da Polícia Militar de 

Indaiatuba e do 2º Pelotão 
de Força Tática de Campinas 
prenderam em flagrante, na 
noite de terça (29), 17 ho-
mens acusados de falsificar 
cervejas em galpão no bairro 
Videiras, em Indaiatuba.

De acordo com os po-
liciais, os acusados traba-
lhavam em uma linha de 
produção. Havia 24 mil 
garrafas prontas e originais 
no galpão. Os responsáveis 
pela falsificação compravam 
cervejas mais baratas, como 
Malta e trocavam os seus ró-
tulos por cervejas mais caras 
e mais conhecidas, como 
Brahma, Skol e Original. 
Depois as revendiam em In-
daiatuba, cidades da região e 

Guardas civis detiveram 
um homem de 21 anos na 
manhã de sábado (26) sob 
acusação de homicídio. Ele 
atacou com uma faca outro 
homem em um ponto de 
ônibus na Avenida Manoel 
Ruz Peres, altura do Con-
domínio Lagos de Shanadu. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, foram duas 
facadas.

A família do agressor 
apresentou um relatório mé-
dico onde se constata que o 
indiciado realiza tratamento 
para esquizofrenia. O caso 
será analisado ainda pela 
autoridade policial para 

Todos disseram fazer trabalho escravo em um galpão, em Indaiatuba;dono do lugar sumiu

até em outros Estados.
Os homens presos disse-

ram que vieram de diferentes 
Estados e que não podiam 
sair do local. Afirmaram que 
trabalhavam mais de 16 ho-
ras por dia, sem folga e que 
recebiam R$ 0,50 por caixa 

de cerveja adulterada. Eles 
mostraram o alojamento 
onde descansavam, que es-
tava em condições precárias. 
Afirmaram trabalhar como 
escravos.

Não foi identificado nem 
encontrado o dono do galpão 

POLÍCIA MILITAR 

DIVULGAÇÃO

Garrafa de cerveja mais barata, que era adquirida para ser adulterada Alojamento onde os detidos da linha de produção descansavam

Bebida com direção é crime grave de trânsito e pode apreender veículo

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

ver se o indiciamento será 
alterado.

No relato aos guardas, o 
homem atingido disse que 
estava no ponto de ônibus 
quando viu o agressor sur-
gir correndo na sua direção 
totalmente desorientado 
e gritando. Ao perceber a 
ameaça, ele disse que tentou 
correr, mas o outro o atingiu 
com uma facada na mochila 
e outra em suas costas. Ele 
foi encaminhado à UPA, 
onde passou por atendi-
mento médico, levando 4 
pontos no local atingido. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).

Guarda detém um homem por embriaguez 
ao volante no bairro Jd Carlos Aldrovandi

Ao realizarem o patru-
lhamento no bairro Jardim 
Carlos Aldrovandi, guardas 
municipais prenderam um 
homem por embriaguez ao 
volante. Ele estava em um 
carro suspeito com outro 
homem, apresentava olhos 
avermelhados, fala pastosa, 
andar cambaleante e hálito 
etílico.

O acusado era o condutor 
do veículo. Ele foi conduzido 
ao Instituto Médico Legal de 
Campinas, onde se consta-
tou a embriaguez. Além dos 
sinais evidentes, os guardas 
encontraram latas de cerveja 
vazias no veículo. Afora a 
prisão do condutor, o carro 

foi recolhido ao pátio da Rota.
Os guardas encontraram 

ainda no veículo três eppen-
dorfs de cocaína, um na porta 
do carro e os outros com os 
dois rapazes.  

e responsável pela falsifica-
ção. O local foi fechado e 
lacrado. Os policiais apreen-
deram as 24 mil garrafas de 
cerveja e encaminharam os 
homens para o plantão poli-
cial. Após a elaboração do 
boletim de ocorrência, eles 

foram liberados. A polícia 
só manteve um dos detidos, 
que era foragido.

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

Eles negaram que esti-
vessem praticando o tráfico 
e alegaram que era para uso 
pessoal, sendo liberados. 
(Rayane Lins, do programa 
de estágio).
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Colégio Meta trabalha em sala de aula 
os programas ‘Itinerários Formativos’
Propostas ajudam estudantes na 
inserção acadêmica e profissional 
dentro do Novo Ensino Médio

Com a inserção do Novo 
Ensino Médio, que não 
despreza o conhecimen-

to, mas considera a necessidade 
de como o conhecimento pode 
ser aplicado à vida em diversos 
contextos, a memorização cede 
lugar à compreensão e ao esta-
belecimento de relações. 

O conhecer se amplia para 
o saber como fazer, a forma-
ção deixa de ser compreendida 
como o desenvolvimento de 
habilidades mentais e passa a 
considerar o educando como 
um ser integral e futuro cidadão. 

Estruturalmente, além das 
disciplinas já conhecidas que 
fazem parte da Base Nacional 
Comum Curricular, o Novo 
Ensino Médio inclui programas 
de diferentes áreas do conhe-
cimento, vinculados à inser-
ção acadêmica e profissional, 
considerando, principalmente, 

os projetos de vida dos estu-
dantes. São eles os Itinerários 
Formativos.

Trajetórias profissionais, 
assim como o próprio nome 
sugere, é um itinerário ofer-
tado pelo Colégio Meta, que 
busca subsidiar os estudantes 
em suas escolhas acadêmicas 
e profissionais ao término da 
Educação Básica, por meio de 
pesquisas, reflexões e vivências 
orientadas. 

O objetivo é instrumentali-
zar os jovens, a partir de refe-
renciais que poderão determinar 
as suas opções de formação 
superior e, consequentemente, 
de carreira profissional.

Pesquisas, rodas de conver-
sa com profissionais de várias 
áreas de atuação, conhecimento 
ampliado das universidades 
e oferta de cursos, nas várias 
áreas de conhecimento, análise 
da composição dos quadros 
curriculares dos cursos oferta-

dos pelas Universidades (por 
vezes com o mesmo nome, 
mas com organização curricular 
voltada para vertentes distintas 
de atuação), são as principais 
atividades desenvolvidas pelos 
estudantes nesta trilha.

Empregabilidade
Quando chega o fim do per-

curso, os resultados se traduzem 

Aluno do Ensino Médio faz apresentação para os 
jovens do 9º ano do Ensino Fundamental

Aluna compartilha por meio de apresentação 
audiovisual as competências e habilidades

DIVULGAÇÃO

por meio de apresentação au-
diovisual a respeito das carrei-
ras pesquisadas, aos jovens do 
9° ano do Ensino Fundamental. 
Assim, de forma leve e signifi-
cativa, compartilhando saberes 
e aprendendo, cultivam-se 
as principais competências e 
habilidades consideradas, na 
avaliação de empregabilidade 
dos jovens na atualidade.

Projeto Guri tem mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos 
Sob nova direção, o Projeto 

Guri, programa de educação 
musical e inclusão social socio-
cultural da Secretaria de Estado 
de Cultura e Economia Criativa, 
está com inscrições abertas para 
cursos gratuitos de música em 
Indaiatuba e região até hoje 
(sexta, 1º de abril).

Presente em mais de 282 
municípios, o projeto oferece 
atualmente 2.482 vagas em 
municípios da região em cursos 
para crianças e adolescentes de 
6 a 17 anos e não exige dos ins-
critos que tenham conhecimento 
prévio ou instrumentos musicais.

De acordo com cada polo, 
a matrícula pode ser presencial 
ou online. No primeiro caso, 

deve-se levar ao polo o RG 
ou Certidão de Nascimento do 
candidato, RG do responsável, 
comprovante de matrícula no 
ensino regular e comprovante 
de endereço. Nas inscrições 
online, o responsável deve pre-
encher o formulário presente 
no site do projeto e aguardar a 
confirmação por e-mail. O pros-
seguimento, para os dois casos, 
é o mesmo: deve-se acessar o 
Portal do Aluno e anexar os 
documentos solicitados, bem 
como preencher o Questionário 
Social solicitado.

Para Indaiatuba, foram dis-
ponibilizadas 84 vagas nos 
cursos de coral, cordas agudas, 
cordas graves, madeiras, me-

tais, percussão e violão. O polo 
do município está localizado 
à Praça Dom Pedro II, s/nº, 
Centro, e funciona às terças e 
quintas-feiras, das 8h às 11h e 
das 13h30 às 18h. 

Em Elias Fausto, são102 
vagas nas modalidades de coral, 
cordas agudas, iniciação musi-
cal, percussão e violão.

O município de Monte Mor, 
por sua vez, conta com 99 vagas 
para os cursos de coral, cordas 
agudas, cordas graves, iniciação 
musical, madeiras, metais e 
percussão.

Já em Rafard, são oferta-
das 34 vagas para os cursos 
de cavaco e violão. (Hellica 
Miranda)

Para conhecer mais sobre 
as atividades desenvolvidas 
no Colégio, acesse o portal 
www.colegiometa.com ou vá 
visitar a escola. 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

Serviço
Projeto Guri

Polo Indaiatuba: Pra-
ça Dom Pedro II, s/nº, 
Centro — Indaiatuba

Funcionamento: terças 
e quintas-feiras, das 8h às 
11h e das 13h30 às 18h. 

Polo Elias Fausto: 
Rua José Borges de Al-
meida, 90, Centro — 
Elias Fausto

Telefone: (19) 3821-
7032

Funcionamento: terças 
e quintas-feiras, das 8h às 
11h e das 13h30 às 17h30.

Polo Monte Mor: R. 
Capitão Augusto Steffen, 
57, Jardim Planalto — 
Monte Mor

Funcionamento: quar-
tas e sextas-feiras, das 
13h30 às 17h30. Telefo-
ne: (19) 3879-2442

Polo Rafard: Avenida 
São Bernardo, s/nº, Cen-
tro — Rafard

Funcionamento: quar-
tas e sextas-feiras, das 
13h30 às 17h30. Telefo-
ne: (19) 3496-1438



A Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação 
e Cultura) prorrogou o 
prazo para as inscrições 
no processo seletivo que 
admitirá novos professores 
para o seu quadro de pro-
fissionais: o novo período 
vai até o dia 28 de abril. 

Com validade total de 
2 anos — podendo esten-
der-se por mais 2 —, o 
processo selecionará pro-
fissionais para a modalida-
de Novotec Integrado, que 
promove aos estudantes do 
ensino médio de escolas 
estaduais paulistas a opção 
de realizar o curso técnico 
no mesmo período de au-
las regulares, integrado às 
disciplinas da escola.

No total, são 52 vagas 
para professores de Ad-
ministração e Informática, 
distribuídas por 9 muni-
cípios do Estado de São 

Paulo: em Americana, 4 
vagas para professores 
de Administração, assim 
como em Itatiba e Mogi 
Guaçu. Em Campinas, 
Jundiaí e Sorocaba, há 4 
vagas para professores 
de Administração e ou-
tras 4 para professores de 
Informática. Hortolândia 
e Sumaré oferecem 3 va-
gas para professores de 
Administração e 3 vagas 
para professores de Infor-
mática. Em Indaiatuba, 4 
vagas para professores de 
Informática.

As provas objetivas 
devem ser realizadas no 
dia 15 de maio (domin-
go), em Indaiatuba, em 
locais e horários ainda 
não divulgados,  e as 
inscrições acontecem 
pelo site www.nosso-
rumo.org.br. (Hellica 
Miranda).
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Empresa de Indaiatuba ministra aula 
especial em curso na Federal do Ceará

Conduzida pelo diretor pedagógico da Amado Maker,  
a atividade contribuiu para a formação de professores 

A empresa  Amado 
Maker, de Indaiatu-
ba, ganhou destaque 

no último final de semana 
com uma aula sobre Educa-
ção Maker ministrada para 
o Curso de Formação em 
Tecnologias Educacionais, 
Aprendizagem e Inovação 
Pedagógica, promovido pelo 
Laboratório Digital Educa-
cional (LDE) da Universi-
dade Federal do Ceará.

A aula foi conduzida 

pelo diretor pedagógico da 
Amado Maker, Profº Dr. 
Éliton Meireles, na tarde do 
sábado (26), com duração de 
3 horas. O curso completo 
tem 180 horas e essa foi a 
14ª aula, que teve transmis-
são pelo canal do LDE no 
YouTube. Essa é a segunda 
vez que a empresa Amado 
Maker participa da formação 
de educadores promovida 
pela Universidade Federal 
do Ceará.

O Prof. Dr. Francisco 
Herbert Lima Vasconcelos, 
que também é secretário de 

Educação do município de 
Sobral, no Ceará, partici-
pou como como mediador 
do curso, que teve o tema 
“Educação Maker: onde está 
o currículo?”.

Os tópicos abordados 
foram os seguintes: “A In-
tegração entre a Educação 
Maker e o Currículo Es-
colar”; “A Formação de 
Professores Makers e os 
Exemplos, no Brasil e no 
Exterior, de Atividades Edu-
cacionais Makers que são 
Desenvolvidas em Escolas 
Públicas”. 

O diretor pedagógico da Amado 
Maker, Profº Dr. Éliton Meireles, du-
rante a aula na Universidade do Ceará

LAIS FERNANDES
Especial para o Mais Expressão

Amado Maker é especializada em formar educadores
A Amado Maker é uma 

empresa especializada em 
formação de educadores para 
aplicação de metodologias 
ativas em salas de aula, des-
de o ensino infantil até o 
ensino médio, habilitando o 
professor para o desenvolvi-
mento de projetos que podem 
incluir a fabricação digital, 

utilizando máquinas como 
impressora 3D, cortadora a 
laser e plotter de recorte que 
ficam à disposição dos alunos 
dentro das Salas Makers.

A empresa instalou em 
Sobral uma Sala Maker Es-
piral no final de 2021 e está 
formando os professores do 
município. 

Com relação ao Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb), Sobral está 
em primeiro lugar no Brasil, 
tanto nos anos iniciais como 
nos anos finais do ensino 
fundamental, o que é uma 
referência positiva para o 
trabalho desenvolvido pela 
empresa. (LF).

Fiec prorroga inscrições 
para novos professores

Candidatos em sala de aula da Fiec para a prova de seleção

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Pelo menos 44 estudan-
tes de escolas públicas es-
taduais de Indaiatuba foram 
presenteados com o Ryla, 
Prêmio Rotário de Lide-
rança Juvenil. O evento foi 
realizado na escola Aurora 

Scodro Groff, na Vila Maria 
Helena, e objetivou desen-
volver habilidades de lide-
rança e integração social. 
O Ryla é uma iniciativa do 
Rotary Club de Indaiatuba 
Inspiração.

Estudantes passam por 
treinamento de liderança
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‘As Meninas Pizzaria’, 20 anos de
sucesso feminino na gastronomia

“As Meninas Pizzaria” 
criaram um serviço conhe-
cido por “pega e vaza”, 
que ajuda nas entregas. O 
primeiro grande benefício é 
a rapidez, os pedidos ficam 
prontos muito rápido e assim 
que os clientes chegam no 
estabelecimento imediata-
mente retiram seus pedidos. 

Mais uma vantagem é a 
praticidade e a otimização 
de tempo para quem tem 
uma rotina corrida, segundo 
a empresa. 

Em vez de o cliente preci-
sar ir ao restaurante, se sen-
tar e aguardar o seu pedido, 
basta chegar, pedir e levar 
embora. Tudo de forma 
muito ágil e de forma muito 
simples! 

Empresa foi criada como projeto visionário da primeira mulher a se formar em curso de pizzaiolo

‘Upgrade’ para 
entender cliente

Mini Chef é 
atração especial

No dia 08 de março de 
2002 era inaugurada 
em Indaiatuba “As 

Meninas Pizzaria”. Ela nas-
ceu do projeto visionário da 
primeira mulher a se formar 
no curso de pizzaiolo pela 
Escola de Gastronomia João 
Doria Junior, em novembro 
de 2001.

Desbravando um merca-
do exclusivamente masculi-
no Carla Stadnik deu vida a 
um negócio inovador, repleto 
de empreendedorismo, sen-
sibilidade e força feminina. 

Desde o início, “As Me-
ninas Pizzaria” teve seu foco 
principal na qualidade de 
suas pizzas, não se poupando 
em buscar a melhor maté-
ria-prima, aperfeiçoando 
sempre e iniciando a gastro-

nomia de excelência, cozinha 
afetiva e com o charme do 
forno à lenha. 

Toda essa “receita” ga-
rante para “As Meninas Pi-
zzaria” longevos 20 anos 
na luminosa Indaiatuba. Os 
clientes da empresa são apre-
ciadores de qualidade e bom 
atendimento. 

“Vislumbramos para ‘As 
Meninas Pizzaria’ o constan-
te aprimoramento de produ-
ção e de sabor, que perfazem 
58 sabores atualmente. Como 
o próprio nome já diz, só mu-
lheres, desde o atendimento 
até a produção”, conta uma 
das proprietárias e pizzaiola 
Carla Stadnik.

Projetos futuros
Para os anos vindouros 

“As Meninas” terão como 
projeto a modernização da 
produção, sem perder a qua-

lidade e o charme do produto.
“As Meninas” pretendem 

estar mais próxima dos clien-
tes, das redes sociais e de 
balcão, que ficará cada vez 
mais charmoso e acolhedor. 

A mídia social é feita 
pelas proprietárias as Carlas, 
sim são duas: Carla Stadnik e 
a Dra. Carla Zanchettin, que 
garantem assim um contato 
direto e interativo com o 
cliente. 

Nos últimos dois anos 
“As Meninas Pizzaria” de-
ram um “upgrade” no que-
sito relacionamento com os 
clientes e a casa se tornou 
conhecida como a que-
ridinha do take away de 
Indaiatuba, que é feito pela 
sócia proprietária Dra Carla 
Zanchettin.

“Os clientes chegam 
para comprar ou retirar a 
sua pizza e acabam sendo 
contagiados com a simpatia 
da Dra Carla Zanchettin.”, 
comenta a chef Carla sobre 
a sócia que consegue pren-
der a atenção do clientes.

“As Meninas Pizzaria” ofe-
recem para os pequenos o Mini 
Chef nas terças e quartas, quan-
do as crianças, sob a supervisão 
da Chef Carla Zanchettin, em 
um processo totalmente arte-
sanal, fazem a pizza, desde a 
abertura da massa, recheio e 
forno, até a embalagem. Todas 
recebem certificado. 

 “O processo é bem artesanal, 
dando atenção especial a uma 
criança por vez. A criança faz a 
pizza, desde a abertura da mas-
sa, colocação do recheio, assar, 
cortar, até embalar. É realmente 
todo o processo do início ao 
fim.”, conta a Chef.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

As meninas proprietárias da pizzaria Carla 
Stadnik e a Dra. Carla Zanchettin

Vantagens do 
‘Take Away’

A fachada de ‘As Meninas Pizzaria’ 

Endereço: Avenida Fran-
cisco de Paula Leite, 2359 - 
Jardim Kioto II • Horário de 
funcionamento: Terça-feira a 
domingo, das 18h às 23h • Sába-
do: das 18h às 23h30 • Contato: 
whatsApp (19) 3017-0766 / 
(19) 3934-5557 • Instagram: @
asmeninaspizzaria • Facebook: 
As Meninas Pizzaria

Serviço
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Outono exige mais cuidados com a saúde

Medidas simples evitam situações mais complicadas

Rede de supermercados vende teste de
Covid-19 e usa inteligência artificial Alexa

Prefeitura vacina idosos 
com mais de 80 no sábado

Iniciado oficialmente no 
dia 20 de março, o ou-
tono chegou trazendo 

suas marcas tradicionais, 
como manhãs quentes, noi-
tes mais frias e o tempo mais 
seco. O tempo mais frio, 
geralmente acompanhado de 
baixa umidade do ar, favo-
rece o aumento de doenças 
respiratórias, como gripes, 
resfriados, rinites, sinusites 
e bronquites.

É o que destaca a Dra. 
Gabriela Strafacci, otorri-
nolaringologista do Vera 
Cruz Centro Médico São 
Camilo: “Entre as campeãs 
da estação estão a gripe e o 
resfriado, ambas causadas 
por vírus. A gripe é ocasio-
nada pelo vírus Influenza e 

Especialistas dão dicas de como evitar quadros de gripes, resfriados, rinites, sinusites e bronquites
pode ser prevenida através 
da vacinação. Entre os sin-
tomas estão febre alta, dor 
de garganta, tosse seca e 
dor de cabeça e muscular, 
com duração de 3 a 5 dias 
após o término da febre. Já 
no resfriado, causado por 
variados vírus, os principais 
sintomas são coriza, tosse 
seca, congestão nasal e dor 
de garganta. Normalmente, 
os sintomas são mais leves 
e duram menos tempo”. 

Cerca de 30% a 40% da 
população global sofre com 
rinite alérgica, de acordo 
com a WAO (sigla em inglês 
para Organização Mundial 
da Alergia)

De acordo com a médica, 
no entanto, outros quadros 
também devem ter atenção: 
“A rinite e a bronquite tam-
bém são patologias provo-
cadas por reações alérgicas 

A Dra. Gabriela Strafac-
ci, otorrinolaringologista 
do Vera Cruz Centro Mé-
dico São Camilo, reforça 
que, mesmo com a forcinha 
da estação como gatilho 
para o desenvolvimento 
das patologias, é possível 
tomar alguns cuidados para 
evitá-las: “Trocar as rou-
pas de cama e banho com 
frequência, higienizar as 
mãos, evitar dormir com 
animais de estimação, man-

A rede de supermerca-
dos Pague Menos passou 
a vender autotestes de Co-
vid-19 e junto à novidade 
também adotou o uso da 
assistente virtual da Ama-
zon, a Alexa, para marcar 
consultas e procedimentos.

O diretor de Transfor-
mação da Pague Menos, 
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que tendem a piorar nos dias 
mais frios, como no outono. 
Na rinite, os sintomas mais 
comuns são espirros, coriza, 
obstrução e coceiras no na-
riz, nos olhos e na garganta. 
Já na asma brônquica ocorre 
uma inflamação nos brôn-
quios, dificultando a passa-
gem do ar para os pulmões, 
levando ao chiado no peito, 
tosse e falta de ar”.

ter o ambiente iluminado e 
bem ventilado são medidas 
simples e efetivas”, diz.

A otorrinolaringologista 
também destaca que ações 
simples como aumentar 
a ingestão de líquidos, 
fazer inalação e lavar o 
nariz com soro fisiológico 
contribuem positivamente 
para afastar as chances 
de doenças respiratórias. 
“Ainda deve-se levar em 
consideração evitar am-

A Dra. Gabriela Strafacci, que é otorrinolaringologista 
do Vera Cruz Centro Médico São Camilo

Vacinação de idosos previne contra a gripe

Vacinação contra a gripe
Data: 02/04/2022
Horário: 9h às 18h
Local: Centro Esportivo 

do Trabalhador, Av. Concei-
ção, 1885, Cidade Nova 2.

Público: Idosos a partir 
de 80 anos convocados pela 
plataforma Minha Saúde.

Serviço

bientes fechados e com 
aglomerações”, diz. 

Para isso, o indicado é 
procurar locais mais ven-
tilados, e aliar a prática à 
boa higiene: “Como muitos 
vírus são transmitidos por 
contato com as secreções 
de uma pessoa infectada, 
as medidas como lavar as 
mãos, e o uso de máscaras 
se estiver com sintomas 
de resfriado pode ajudar”. 
(HM).

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Indaiatuba 
realiza, neste sábado (2), 
a campanha anual de vaci-
nação contra a gripe para 
idosos a partir dos 80 anos, 
seguindo a lista de convoca-
ção no Minha Vacina.

Idosos acamados e mora-
dores de instituições de lon-
ga permanência começaram 
a ser vacinados na última 
segunda-feira (28).

Para evitar a formação 

de filas, os idosos convo-
cados devem seguir o ho-
rário agendado, além de 
comparecer com RG, CPF, 
comprovante de endereço 
e QRCode da convocação.

A secretaria também res-
salta que não é mais neces-
sário aguardar 15 dias entre 
as doses da vacina contra a 
Covid-19 para a vacina da 
gripe, portanto as vacinas 
podem ser aplicadas sem 
espaçamento de dias. (HM)

Gilberto Caray, disse que 
desde o dia 11 estão dis-
poníveis os autotestes nas 
lojas da rede e nos canais 
digitais: o site e o aplica-
tivo da rede de farmácias. 

O autoteste é um dis-
positivo para diagnóstico 
“in vitro” que fornece 
resultado orientativo, po-

rém não conclusivo para 
o diagnóstico de uso leigo.

Fornecido pela  Eco 
Diagnóstica e comerciali-
zado pela Pague Menos, o 
autoteste esta sendo vendi-
do a R$ 69,90 também nos 
sites (drogariasaopaulo.
com.br e drogariaspache-
co.com.br). (HM).





Faici será destaque do Frutos de Indaiá 
Tradicional Festa do Peão de In-
daiatuba será celebrada no evento 
que terá a sua 16ª edição este ano
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uma festa referência em todo 
o país.

Em 2022, a Faici acon-
tecerá de 5 a 13 de outubro, 
contando com a participação 
das irmãs Maiara & Maraisa, 
dos DJs da JetLag Music, 
das duplas Guilherme & 
Benuto, Henrique & Juliano 
e dos destaques do piseiro 
Vitor Fernandes, Tarcísio do 
Acordeon e João Gomes na 
primeira semana. 

O evento terá 13 shows no 
total e os ingressos já podem 
ser adquiridos pelo site da 
UAU Tickets ou nos pontos 
de venda físicos da cidade. O 
Passaporte Faici também já 
está à venda nesses pontos, 
localizados nas lojas Star 
Country e Galeria Fly Hype 
e em quatro unidades das 
Lojas Bandeiras Filhos (Ce-
cap, Centro, Pague Menos e 
Itamaracá).

“A minha expectativa é 
voltar a ver no nosso recinto 
aquela alegria contagiante 
do público curtindo cada 
atração”, diz o presidente da 
Faici, José Marques Barbosa.

Público sempre lota recinto da Faici, que terá mais uma edição
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Premiação surgiu de uma pesquisa com leitores do jornal
Seguindo o compro-

misso de levar informação 
e conhecimento a todos 
os seus leitores, o Grupo 
Mais Expressão decidiu, 
em 2005, realizar uma pes-
quisa para saber, do ponto 
de vista do público, quais 
foram as empresas que se 
destacaram no ano. A pes-
quisa gerou o 1º Prêmio 

Frutos de Indaiá e o evento 
passou a ser, desde então, 
celebrado todos os anos.

Para o presidente da 
Faici, José Marques Bar-
bosa, que já participou 
anteriormente do Frutos de 
Indaiá, o evento é impor-
tante não apenas por reunir 
as melhores empresas da 

cidade e reconhecer o des-
taque dos seus serviços, 
como também por pro-
mover uma programação 
com artistas renomados 
e de sucesso, como a 
dupla Marcos & Belutti, 
que abrilhantará a edição 
deste ano. (HM).

A 16ª edição do Frutos 
de Indaiá, que o Gru-
po Mais Expressão 

vai promover no dia 15 de 
outubro deste ano, reunirá 
duas histórias que convergem 
para o sucesso: a do prêmio, 
um dos mais importantes da 
região, e a da Faici, a festa 
do peão de Indaiatuba, hoje 
a maior do interior paulista, 
que chega a 33 anos de exis-
tência.

A Faici será um dos desta-
ques da edição deste ano, que 
terá a dupla Marcos & Belutti 
como atração musical. 

Hoje marcada pelas atra-
ções musicais — de respon-
sabilidade de nomes de peso 
do sertanejo brasileiro —, 
a Faici era mais uma feira 
agroindustrial quando co-
meçou. No entanto, com o 
trabalho do atual presidente 
José Marques Barbosa, com-
petidor de laço desde os 22 
anos, e de sócios, o evento 
foi reformulado para virar 

José Marques Barbosa

DIVULGAÇÃO MARCHETTI FOTOGRAFIA
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Campo Bonito ganha complexo  esportivo

Depois de pouco mais 
de dois anos de obras, 
será inaugurado ofi-

cialmente hoje (sexta-feira, 
1º de abril) o Complexo 
Esportivo “Antônio Trin-
ca”, no Campo Bonito, em 
Indaiatuba, que possui área 
de 2.780,24 m² e dois blo-
cos — o primeiro contando 
com piscina semiolímpica 
aquecida, arquibancadas, 
duchas e vestiários dotados 
de acessibilidade, academia, 
sala de ginástica e sala de 
condicionamento físico, e 
o setor administrativo, e 
o segundo abrigando um 
ginásio poliesportivo com 
quadra de medidas oficiais 
e arquibancadas, equipado 
com vestiários e banhei-

ros masculinos e femininos 
acessíveis também.

A inauguração do com-
plexo contará com a atração 
musical animada por parte 
do músico Nathan Alves, 
de Indaiatuba, e do cantor 
mirim Lucca Almeida, de 
apenas 7 anos, que é de 
Cardeal e já coleciona mais 
de 28 mil seguidores nas re-
des sociais. Lucca já lançou 
música própria. Os cantores 
se apresentam depois da 
solenidade e o show deles 
será gratuito.

“Este foi um compro-
misso que assumi com os 
moradores do Campo Bonito 
e que estamos cumprindo 
com a entrega deste Com-
plexo Esportivo. Já fizemos 
diversas melhorias no bairro 
e agora oferecemos à popu-
lação a possibilidade de pra-

Evento aberto contará com show 
dos cantores Nathan Alves, de In-
daiatuba, e participação do cantor 
mirim Lucca Almeida, de Cardeal
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ticar diversos esportes em 
um local com toda estrutura 
necessária”, ressaltou o pre-
feito Nilson Gaspar (MDB).

Aberto à população no 
último dia 7 de março, o 
Complexo já recebe os 

projetos Esporte Cidadão, 
Juventude Esportiva e do 
Departamento de Lazer da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, que somam mais 
de 2 mil pessoas, desde 
crianças a idosos, nas au-

las de natação, capoeira, 
jiu-jitsu, voleibol e futsal 
para o Esporte Cidadão e 
Juventude Esportiva e hi-
droginástica, ginástica de 
academia e musculação, no 
Departamento de Lazer.
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Vista aérea do Complexo Esportivo ‘Antô-
nio Trinca’, que será entregue hoje



Eliminação machuca, mas Primavera 
deixa a competição mais fortalecido

O Primavera foi bas-
tante valente duran-
te os dois jogos das 

quartas-de-final contra a 
Portuguesa, time de melhor 
campanha, melhor ataque 
e também defesa da com-
petição. A derrota por 1-0 
nas duas partidas ceifou o 
caminho do Fantasma nesta 
a A2. Se no primeiro jogo o 
placar pode ser questionável 
em virtude de um pênalti 
claro não assinalado, o se-
gundo confronto mostrou 
que a Lusa está mais pronta 
para um acesso à Primeira 
Divisão. 

O time mandante teve 
amplo domínio da partida 
e quase abriu o placar em 
duas ocasiões com Gustavo 
França. Na primeira, a bola 
acertou a trave. Na segunda, 
passou rente ao travessão. 

Objetivo maior foi atingido; exposição da marca e grandes adversários mostram caminho a seguir

Mas foi já no final da partida, 
aos 44’, que Caio Mancha 
fez de cabeça e colocou o 
time lusitano a dois jogos 
do acesso. 

É fato que a eliminação 
machucou o coração dos tor-
cedores, mas o que pode ser 
acompanhado em grupos e 

Veja números da equipe no torneio
A campanha do Primavera 

foi marcada por altos e baixos 
e trouxe bastante emoção para 
o coração do torcedor do Fan-
tasma. Até a décima rodada, 
por exemplo, o time ainda 
não sabia o que era estar na 
parte de cima da tabela, tendo 
na 13ª posição a sua melhor 
classificação. 

A grande virada de chave 
aconteceu após a troca de co-
mando técnico: saiu Ademir 
Fesan e chegou Wilson Junior. 
A partir disso, o clube come-
çou a ganhar jogos, sendo des-
taque nas partidas disputadas 

SANDRO RODRIGUES / EC PRIMAVERA

A19

também em comentários de 
redes sociais é a esperança 
pelo futuro. O objetivo prin-
cipal do clube neste ano era 
permanecer na A2, divisão 
que o Primavera não jogava 
desde 1987. 

Apesar das oscilações 
iniciais, o time conseguiu 

Evolução da classificação durante as rodadas da A2

O Primavera tentou driblar, enquanto pôde, a difi-
culdade de enfrentar o time de melhor campanha
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avançar para as fases de 
mata-mata, o que também 
trouxe uma relevante expo-
sição de marca. Transmitida 
em diversas plataformas, os 
dois confrontos já somam 
mais de 870 mil visualiza-
ções na plataforma YouTu-
be. No último jogo contra a 
Portuguesa, 50 mil pessoas 
assistiram simultaneamente.   

No fim, somando as boas-
-novas e subtraindo os erros, 
o saldo que fica para o Pri-

mavera parece ser positivo, 
dentro e fora do campo. 

A próxima competição 
oficial do elenco principal 
deverá ser a Copa Paulista. 
Ainda não há uma confirma-
ção oficial de quantos clubes 
irão participar do torneio 
em 2022, nos últimos dois 
anos a Federação Paulista de 
Futebol tem realizado uma 
competição mais enxuta, por 
isso é preciso ainda aguardar 
o conselho técnico.   

AS ATUAÇÕES DA EQUIPE
Precisando da vitória, Wilson Junior escalou jogadores 
de características mais ofensivas. Os 11 iniciais foram: 
André, João Vitor, Willian Rocha e Tiago; Pablo, Bonas-
sa; Daniel Cruz, Rafael Marques, Alecsandro e Felipe 
Cruz. 

Wilson Junior não é um técni-
co de titularidade fechada. Em 
geral o técnico modifica bas-
tante as peças no meio-cam-
po e se adapta ao adversário 
e às situações de jogo. Esse 
rodízio funcionou durante os 
jogos. 

Fonte: Mais Expressão

Apesar de grande qualidade 
técnica, escalar Alecsandro e 
Rafael Marques juntos, prin-
cipalmente na etapa inicial, 
pareceu comprometer o do-
mínio de bola e a intensidade, 
o que, de certa forma, prejudi-
cou a equipe. 

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

em Indaiatuba, no Gigante da 
Vila Industrial. Dos 22 pontos 
feitos pela equipe, 13 (61,9%) 
foram conquistados como 
mandante. O clube teve a 5ª 
melhor campanha do torneio 
jogando em seus domínios. 

Visitando o adversário o 
desempenho não se manteve 
no mesmo nível, o Primavera 
somou 9 pontos, conferindo 
assim apenas a décima segun-
da campanha. O que chama 
a atenção foram os empates, 
seis dos oito jogos como visi-
tante terminaram em placar de 
igualdade. (LM).
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Expoflora já tem ingressos à venda 

Passeio incluirá 
Magic GardenA 39ª Expoflora, maior 

exposição de flores e 
plantas ornamentais 

da América Latina, já ini-
ciou as vendas dos ingressos 
antecipados para a edição 
de 2022. O valor até 24 de 
junho é de R$ 40 ou, ainda, 
por R$ 60 até o dia 24 de 
agosto. Não há meia-entrada 
nos valores da promoção, 
e os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site www.
ingressorapido.com.br. Nos 
dias do evento, o valor da en-
trada será de R$ 80 (inteira).

A organização do evento 
enfatiza que os convites ad-
quiridos pelo site Ingresso 
Rápido para a edição que 
aconteceria em 2020 serão 
válidos para a festa deste 
ano, bastando a troca no gui-
chê da empresa de tickets no 
saguão de acesso ao parque. 
O visitante poderá escolher a 
data em que deseja participar 
do evento, sem a necessida-
de de escolha prévia. 

Exposição
A Expoflora ocorre na 

Maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina ocorrerá em setembro

O Shopping 13 de Maio fica à rua 13 de Maio, 192, 
Centro. Para mais informações, ligue: (19) 99591-5093.

SERVIÇO

cidade de Holambra e terá 
quatro semanas de duração: 
no período de 2 a 25 de 
setembro, de sexta-feira a 
domingo, e nos dias 7 e 8 
de setembro (quarta e quin-
ta-feira, além do feriado da 
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Independência do Brasil), 
das 9 às 19h. 

No evento, os visitantes 
poderão conferir a Expo-
sição de Arranjos Florais, 
Mostra de Paisagismo e 
Decoração, Parada das Flo-

Chuva de pétalas é uma das atrações mais aguardadas durante a Expoflora todo ano

Na edição de 2022, ha-
verá novidades no Passeio 
Turístico. A atração faz 
um city tour pelos pontos 
turísticos de Holambra, 
mas inovará com a visita 
ao Magic Garden, um lo-
cal especialmente prepa-
rado para que os turistas 
se emocionem ainda mais 
ao caminhar por entre os 
campos de flores, como o 
de girassóis e o de lavan-
das, e possam imortalizar 
momentos mágicos nos 
canteiros temáticos de 
flores e plantas ornamen-
tais. 

O Passeio Turístico 
será realizado das 9h às 
17h, em todos os dias do 
evento, e terá preço único 
de R$ 40, sendo cobrado 
R$ 30 para compras ante-
cipadas para grupos até 24 
de junho e R$ 35 até o dia 
24 de agosto. Os turistas 
devem se preparar para a 
aquisição dos ingressos 
com antecedência (DK).

Para amantes de orquídeas, shopping realiza feira entre dias 5 a 9 de abril
O Orquidário FRAL promo-

ve entre os dias 5 e 9 de abril 
a 2ª Feira de Orquídeas de In-
daiatuba. Ela será no Shopping 
13 de Maio. O evento ocorrerá 
no Piso 1, das 10h às 19h, com 
entrada gratuita.

Segundo o organizador, 
Marcos Scarpa, a realização 
da feira foi um convite do em-
preendimento para ampliar a 
visitação, assim como permitir 
aos visitantes que conheçam 

mais sobre a espécie. 
“Estará à venda uma grande 

variedade de orquídeas e sucu-
lentas para os amantes destas 
plantas exóticas, que hoje são 
colecionáveis”, disse.

Durante a feira, os visitantes 
poderão conferir várias plantas 
floridas, orquídeas diferenciadas 
e exóticas, além de uma varieda-
de de suculentas. Ainda na feira 
também estará à venda substrato 
para orquídeas. (DK).

Feira da Orquídeas terá a segunda edição Exposição terá plantas para colecionadores

MARCOS SCARPA MARCOS SCARPA

res, a tradicional Chuva de 
Pétalas, além da gastrono-
mia holandesa e as danças 
típicas. 

No local ainda terá o 
Shopping das Flores e o 
shopping para compras.
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Sinfônica traz clássicos 
de tchecos para Itaici

A Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba faz a 
sua segunda apresen-

tação na temporada de 2022, 
a partir das 20h de hoje, no 
anfiteatro Rainha dos Após-
tolos, que fica no Mosteiro 
de Itaici, e no programa 
estão as obras de Antonín 
Dvořák e Bedřich Smetana, 
da República Tcheca.

O concerto será realizado 
pela Associação Mantene-
dora da Orquestra de In-
daiatuba, em parceria com a 
Prefeitura de Indaiatuba, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura, e as entradas 

são gratuitas. 
Nesta segunda apresen-

tação, a Sinfônica trará a úl-
tima das nove sinfonias que 
Antonín Dvořák compôs. 
Também conhecida como 
“Do Novo Mundo”. E tam-
bém a obra, “O Moldávia”, 
que pertence à coletânea 
autoral Ma Vlast (em por-
tuguês, Minha Nação), de 
Bedřich Smetana.

Smetana e Dvořák têm 
muito em comum e por isto 
foram reunidos nesta apre-
sentação. Além do país de 
origem, a República Tcheca, 
ambos transitaram não só 
pelo mesmo período artísti-
co e cultural, o Romantismo, 
como também pertenceram 

ao mesmo movimento mu-
sical nacionalista, eclodido 
no século 19. 

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

É a segunda apresentação do ano; entradas são gratuitas
DIVULGAÇÃO

A Orquestra Sinfônica se apresenta em um projeto de parceria entre Associação Mantenedora e a Prefeitura

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba
Temporada 2022: Smetana e Dvořák

Data: 01/04
Horário: 20h

Local: Anfiteatro Rainha dos Apóstolos 
- Mosteiro de Itaici - rodovia José Bol-
drini, 170, bairro Itaici, em Indaiatuba
Entrada gratuita e por ordem de che-

gada.
Importante: Uso de máscaras em am-
bientes internos e externos passa a ser 
facultativo, porém a Orquestra segue 
encorajando o uso para aqueles que 

assim desejarem.

SERVIÇO

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

Composições guardam semelhanças e referências
As obras dos composito-

res Antonín Dvorák (1841 
- 1904) e Bedrich Smetana 
(1824 – 1884) guardam 
semelhanças e referências 
entre si. Um exemplo é a 
forte presença de elementos 
folclóricos e da música po-

pular, que mesclam recur-
sos sofisticados da música 
clássica com a sinfônica e 
as inspirações das tradições 
da terra natal deles.

Dvorák residiu nos Es-
tados Unidos e isto incluiu 
na sua bagagem cultural 

ritmos tanto tchecos quanto 
americanos. Ele se interes-
sou por estudar as músicas 
dos nativos americanos e 
da população negra local. 
Já Smetana foi um dos prin-
cipais artistas da vertente 
nacionalista tcheca. (RL).

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

MORBIUS
Lançamento - Ação / Ficção - Classificação 14 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (31) a Quarta (6): 16h40 / 21h25 [TC]
Polo Shopping
Quinta (31), Sexta (1º), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 20h30 [VIP]
Sábado (2) e Domingo (3): 18h00 [VIP] / 20h30 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (31) a Quarta (6): 15h50 [TC] / 18h50 [TC} / 20h30
Polo Shopping
Quinta (31), Sexta (1º), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 15h10 [VIP] / 16h40 / 19h15 / 21h00 / 21h50
Sábado (2) e Domingo (3): 13h45 / 15h10 [VIP] / 16h40 / 19h15 / 21h00 / 21h50
.................................................................................................................................................................................
ALEMÃO 2
Lançamento - Ação - Classificação 16 anos - 110 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (31) a Terça (5): 17h15 [TC] / 21h40
Quarta (6): somente 17h15 [TC]
.................................................................................................................................................................................
NO RITMO DO CORAÇÃO
Re-lançamento - Comédia Dramática - Classificação 14 anos - 111 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (31) a Quarta (6): 18h00
.................................................................................................................................................................................
SONIC 2: O FILME
Pré-estreia - Aventura - Classificação Livre - 122 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Pré-estreia especial na Quarta (6): 19h30
.................................................................................................................................................................................
A ILHA DE BERGMAN
“Sessão Cult”* - Comédia Dramática - Classificação 14 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (2): 14h10
*Para a “Sessão Cult”, ingresso único R$ 12,00 para todos!
.................................................................................................................................................................................
UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA
“Sessão Cult”* - Drama - Classificação 14 anos - 89 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (5): 19h45 [TC]
*Para a “Sessão Cult”, ingresso único R$ 12,00 para todos!
.................................................................................................................................................................................
AMBULÂNCIA: UM DIA DE CRIME
2ª semana - Ação / Drama - Classificação 14 anos - 136 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (31) a Quarta (6): 21h30
.................................................................................................................................................................................
ME TIRA DA MIRA
2ª semana - Ação / Comédia - Classificação 14 anos - 87 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (31) a Quarta (6): 17h30
...............................................................................................................................................................................
BELFAST
2ª semana - Drama - Classificação 14 anos - 98 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (2) e Domingo (3): 14h50 [TC]
.................................................................................................................................................................................
OS CARAS MALVADOS
3ª semana - Animação / Aventura / Comédia - Classificação Livre - 100 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (31) a Terça (5): 15h20 / 19h20
Quarta (6): somente 15h20
Polo Shopping
Quinta (31), Sexta (1º), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 16h05
Sábado (2) e Domingo (3): 14h10 / 16h05
.................................................................................................................................................................................
BATMAN
5ª semana - Ação - Classificação 14 anos - 176 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (31) a Segunda (4) e na Quarta (6): 20h00 [TC]
*excepcionalmente na terça, dia 5, não haverá exibição da versão legendada
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (31), Sexta (1º), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 19h50
Sábado (2) e Domingo (3): 17h05 / 19h50
.................................................................................................................................................................................
CORAÇÃO DE FOGO
6ª semana - Animação / Aventura - Classificação Livre - 90 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Domingo (3): 14h10
*PARA ESTE FILME - PROMOÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - INGRESSO ÚNICO R$ 8 POR ESPECTADOR
.................................................................................................................................................................................
UNCHARTED: FORA DO MAPA
7ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 115 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (31), Sexta (1º), Segunda (4), Terça (5) e Quarta (6): 18h45
Sábado (2) e Domingo (3): 14h40 / 18h45



Luiz,Ana, a gerente Fabiana da Tabba Decor e Joice, 
recebendo um delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal 
Mais Expressão.Sejam bem- vindos e agradecemos a 
confiança!

Turminha do Maternal II A da Unidade II junto a 
Professora Daiane no Dia do Circo no Colégio.

Alunos Pietro, Gael e João do Maternal II A da 
Unidade I curtido o Dia do Circo no Colégio.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2022

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, em Campinas 
residência sem laje. 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.

Nossa querida cliente Dra. Sueli Midori proprietária da 
Clínica Bicho Amigo aniversariou no último dia 25 e 
recebeu do Jornal Mais Expressão, um lindo arranjo 
da Floricultura Recanto das Flores. Desejamos muitas 
felicidades e que Deus a abençoe sempre!

Nossa querida cliente Tatiane, proprietária da Auto Escola 
Nato, recebendo um Bolo da Madre, mimo do Jornal 
Mais Expressão. Vale ressaltar que a Auto Escola Nato 
receberá, esse ano, mais um Troféu Frutos de Indaiá. 
Parabéns!

Os irmãos Hélio e Rubens, proprietários da Casa da 
Esfiha, receberão mais um Troféu Frutos de Indaiá, como 
o melhor restaurante de Comida Árabe. Parabéns!

Alunos Laura, Gervásio e Luiza Helena da 1ª Etapa 
B da Unidade I brincando no Dia do Circo no Colégio.

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Clínica Bicho Amigo

Colégio Meta



Está pensando em fazer uma viagem em família, ou 
entre amigos?A RBC Transportes têm fretados para toda 
ocasião, desde longas viagens até pequenas viagens, 
e excursões para os destinos mais maravilhosos, saiba 
mais pelo telefone (19) 98120-8690!

A23A23SEXTA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2022

Leticia, Claudia e Jessica fazem parte da equipe da 
Multicoisas Indaiatuba, a maior rede de varejo brasileira 
da área de utilidades e a mais completa, conheça e se 
surpreenda.Fica na Av. Conceição, 2883, Vila Georgina!

Esta semana quem apagou as velinhas, foi nossa cliente 
e amiga Miriam Mazzetto, nós do Mais Expressão, sua 
irmã Sonia, seu esposo e toda equipe Z10, desejamos 
muitas felicidades sempre! Lorena Todt e Lenora Panzetti tomando café na Boutique das Flores em Indaiatuba!!

Treinamento da Equipe Fast Escova Indaiatuba com Arthuro Monteiro!

Consultores Alto Padrão do Grupo Silvana Carvalho: Fernando, Mara, Marisa, Ronaldo, Carlos e Caio, conhecendo 
o Cond. Santa Maria!!
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Negócios && Classificados
Nº 991  |  | 

CA010012 - AT.150m² - AC.167m² - EXCE-
LENTE SOBRADO COM ACABAMENTO SU-
PERIOR EM CONDOMÍNIO FECHADO - PARK 
REAL - INDAIATUBA -  4 dormitórios sendo 01 
suíte com closet - 01 dormitório em pisos inferior, 
sala ampla 02 ambientes integrada a cozinha 
planejada, 03 WC social, área gourmet com fe-
chamento retrátil - churrasqueira e pia, lavande-
ria, quintal, 02 vagas de garagem. Acabamento 
sofisticado, preparação para ar condicionado 
em condomínio com excelente localização 
(com proximidade ao Pq. Ecologico), lazer com 
quadra poliesportiva e quadra de tênis, salão 
de festas, churrasqueira, segurança - portaria 
com controle de acesso 24h. R$ 1.290.000,00. 
CORRETOR MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 
– TEL: (19) 98180-1624

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

CA09957 - AT.306m² AC.180m² - CASA TÉRREA 
FINO ACABAMENTO - JARDIM PIEMONTE - 03 
suítes sendo 01 com closet, sala ampla com pé di-
reito alto, lavabo, cozinha com moveis planejados, 
lavanderia, área gourmet com planejados, pergolado, 
piscina com cascata, aquecimento solar funcionando, 
pele de vidro na fachada  garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. Condomínio com  portaria 24 hs 
e área de lazer com piscina, mini campo, salão de 
festa, academia, play para crianças, área verde . R$ 
1.380.000,00. CORRETOR JOAO VICENTE – CRE-
CI: 99221  – TEL: (19) 97409-2113.

AP05462- AU. 128,86 m² com 04 dormitórios 
sendo 02 suítes, com planejados nos quartos e 
cozinha e lavanderia, sala ampliada, piso viníli-
co, box e espelhos nos wcs, aquecedor à gás, 
iluminação toda em Leds, ar condicionados nos 
ambientes, varanda gourmet com churrasqueira, 
sol da manhã, garagem coberta 03 autos e home 
box, prédio com gerador próprio. R$ 1.200.000,00. 
. CORRETOR JOAO VICENTE – CRECI: 99221  
– TEL: (19) 97409-2113.

CA10014 - AT 300 m² AU 190 m² - CASA TÉR-
REA ALTO PADRÃO - 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 churrasqueira elétrica), piscina, 
02 vagas cobertas. Todos os cômodos com mó-
veis 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$ 1.490.000,00. CORRETOR 
EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-
9291.

CA10007 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT.330m² 
AC.200m² - 02 suítes, closet, sala de tv (suíte), la-
reira, sala de jantar, cozinha americana, lavanderia, 
brinquedoteca, área  gourmet, 02 vagas de garagem, 
quintal, 02 terrenos unificados, condomínio com 
área de lazer completa inclusive campo de futebol. 
R$ 1.200.000,00. CORRETORA LIA GONÇAL-
VES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

CA09973 - AT.300m² - AC 276m² - SOBRADO COM 
ACABAMENTO SOFISTICADO EM EXCELENTE 
CONDOMÍNIO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIA-
DA - PANORAMA RESIDENCE - 04 suítes (01 mas-
ter com closet), 05 WC social, sala ampla com living 
e pé direito alto, sala de jantar, cozinha americana 
com fechamento de ambiente (com ilha e planeja-
da), espaço gourmet com churrasqueira, lavanderia, 
piscina com hidro, paisagismo tropical. Aquecimento 
solar, acabamento alto padrão com iluminação em 
LED, ambientes com planejados e climatizados, per-
sianas elétricas. Condomínio com área de lazer, sa-
lão de festas, playground, churrasqueira, academia, 

portaria 24 horas. R$ 1.600.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – CRECI: 202852 – TEL: (19) 
98180-1624

CA09898 - AT.156m² - AU. 98m² - CASA TER-
REA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - REMU-
LO ZOPPI - INDAIATUBA - imóvel térreo, sendo 
02 dormitórios, WC social, cozinha, área de ser-
viço, quintal, 02 vagas sendo 01 coberta. Imóvel 
em excelente localização, próximo a comércios 
e em principais vias de acesso a zona central da 
cidade. R$ 320.000,00. CORRETOR MÁRCIO – 
CRECI: 202852 – TEL: (19) 98180-1624.

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

AP05478 - JARDIM UMUARAMA - RESIDEN-
CIAL IBIRA - AU 52m², 02 Dormitórios, WC So-
cial, Sala, Cozinha, Lavanderia e Vaga p/01 Carro 
Descoberto. R$ 215.000,00. CORRETORA CÍN-
TIA BANWART – CRECI: 129578 – TEL: (19) 
99907-6516.

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 sa-
las, 01 escritório, cozinha planejada, forno, fogão, 
forno elétrico, Área gourmet com churrasqueiras, 
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 

VENDAS



B2 | IMÓVEIS | 

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.                                                                                        

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. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$790 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo americano, 
lavabo, área de serviço, 3 vagas de garagem e portão eletrônico. Possui espaço gourmet, 
churrasqueira, pias, armários planejados, banheiro social, área de serviço, área de luz, porão 
e escada de acesso a suíte.                               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), 
sala de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de 
empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 

suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 
3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com 
armários, sala de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina 
e churrasqueira. Aceita permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CCA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros 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.                                                                                            
TE16 – COND. GRANS RESERVE - VILA RUBENS - R$308 MIL - 200 m².

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 
cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambien-
tes, 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. 
IC02 – CASA COMERCIAL VILA VITORIA – R$1.910.000,00 – Antiga Clinica Thompson 
IC03 - CASA COMERCIAL CENTRO - R$1.150.000,00 – 4 salas sendo 1 bem ampla, copa, 
2 banheiros, dispensa, garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa até 700 mil 
ou apartamento. Obs: O imóvel está alugado para um grupo de cabelereiros por R$3.600,00.
  

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

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

APARTAMENTOS

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

SALÃO

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

SALAS

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

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 7614- Apartamento Jardim Juliana  - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.300,00  + 
IPTU

3 ref site 31914- Casa  Jardim Nova Veneza  - 3 dorm, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 1 suíte , área de serviço e garagem - 
R$ 2.500 + IPTU

7 Ref site 31950- Casa Jardim Morada do Sol - 3 dorm, 3 
banheiros, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 600.000,00

8 ref site 31959 - Casa Vila Georgina  - 3 dorm , 1 banheiros, 
sala, coz, área de serviço e garagem - R$ 850.000,00

4 ref site 31852- Apartamento  Jardim Primavera - 3 dorm, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.700,00 + Cond + 
IPTU

5 ref site 31904- Apartamento Jardim Nova Indaiá  - 3 dorm, 
sala, coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.750,00 
+ 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 31840- Terreno  Jardim Bom Retiro  - Lote de$ 
1.040,00 m² - R$ 520.000,00

11 ref site 31963 - Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, coz, 2 
salas, 2 banheiros, área de serviço e garagem - R$ 450.000,00

12 ref site 31962 - Apartamento Vila Andrade - São Paulo/
SP - 3 dorm, coz, sala, 3 banheiros,  área serviço e garagem 
- R$ 798.000,00

9 ref site 31961  - Terreno Elias Fasto - Lote de 43.808 m² 
residencial R$ 1.500.000,00

1 ref site 576- Casa  Jardim Brasil- 2 dorm , sala, coz, banhei-
ro, área de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL



 | GUIA | B11 

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

JARDIM MONTRE-
AL:Sobrado com 
AC168m2 – AT150, 
3 suítes (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ 
close), sala, cozi-
nha americana com 
cooktop, fogão, forno, 
aquecimento solar, 
ar condicionado, por-
celanatos especiais, 
granitos, tetos traba-
lhados, esquadrias 
em alumínio, muitas 
tomadas e muita ilu-
minação ampla e bela 
escada mais, gara-
gem coberta e jardim. 
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 financiamen-
to. 19-9.97519921. 
Ótima localização, 
facilidade à área de 
lazer.
JARDIM MONTRE-
AL: Sobrado com 
AC142m2 – AT150, 
3 suítes, uma máster, 
lavabo, despensa, 
área gourmet, cozi-
nha conceito aberto, 
sala de estar e jan-
tar. Escada de ma-
deira angelim com 
mármore travertino e 
demais instalações. 
R$1.050mil estuda 
financiamento. 19-
9.97519921. Ótima 
localização, facilidade 
à área de lazer.
Vende-se casa no 
Jardim Monte Car-
lo: em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormi-
tórios,sala, cozinha 
no estilo americano, 
WC social, lavanderia 
coberta,grande quin-
tal, vagas para dois 
carros, terreno de 150 

nas: R$165.000,00 
f - 19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na cidade 
nova - R$ 800 mil - 
(19) 98254-7703 creci 
74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 
creci 74.092 

 
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis: com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de la-
zer, 1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, incluso 
cond. + IPTU +água.
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-4550
Apartamento loca-
ção Roccaporena: 
2 dorm. cozinha,  wc, 
área de serviço, 01 
vaga de garagem. Lo-
cação com intenção 
de compra. Valor da 
locação R$ 1.000,00 
+ cond. + IPTU 19 
98346-2299

 
Vende-se fazenda 
de 75 alqueires em 
Piracicaba: Fazenda 
formada em pasto, 
com cocheira, 2 tan-
ques, um córrego lim-
po, energia ao lado, 
uma casa simples e 
toda cercada. Con-
tato (19)99762-7708.
Venda de sítio de 
um alqueire e meio: 
Plano, bastante água, 
cerca nova, três ca-
sas, um grande gal-
pão, valor de 420 
mil e aceita proposta 
eparcelamento. Con-
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/bom-
ba – luz, a 12km do 
centro. R$270.000,00 
aceita lote em Indaia-
tuba 19.9.9762-7997 

 
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 

dos nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 19.9.9762-
7997 corra!
Morada do sol rua 
81:- 04 cômodos + 
salão comercial - ape-
nas: R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
Pq Nações-: edícula 
com 03 cômodos e 
wc nos fundos + salão 
comercial na frente 
em lote de 250² imper-
dível! R$370.000,00 
f= 19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms:  fi-
nanciamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
- (19) 98254 7703 / 
(19)3885-4500 creci 
74.092
Casa com 3 dorms: 
no JD. dos impérios 
- R$380 mil - (19) 
98136-7331 creci 
74.092
Casa com 2 dorms: 
no JD. Cal i fórnia 
– R$280 mil - (19) 
98136-7331 creci 
74.092

Alugo casa no Costa 
e Silva: 03 dormi. 
Sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, 
garagem para 3 car-
ros. E edícula nos 
fundos com 3 cômo-
dos e banheiro. Con-
tato 19 99714- 4113 
19 -3875-4550
Casa Locação Jd 
P a u  P r e t o :  A T . 
282,49 AC 165,53, 3 
dorm, sala de estar, 
sala de jantar, escritó-
rio, cozinha, despen-
sa, lavanderia, área 
para churrasqueira 
coberta e WC, 2 ca-
nis, 4 vagas. Valor lo-
cação R$ 3.500,00 + 
IPTU 19 98346-2299

 
Apto 3 dorms: sendo 
2 suites e garagem. 
Apenas 5 min a pé 
do  Pq Ecológico e 
Shopping Parque 
Mall. Dir. c/ prop. F. 
99268-4672
Vendo ap ED. Pictor: 
Armários em todo o 
apartamento, 2 quar-
tos sendo 1 suíte, 
2 banheiros. R Ber-
nadino de Campos 
n 820 ap 61 Frente, 
Tratar na Imobiliária 
Genari, Duvidas com 
proprietário e aberto 
a negociação contato 
(11) 99373-4775
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-

metros quadrados e 
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 car-
ros, edícula no fundo 
com 3 cômodos e 
1 banheiro, terreno 
de 250m² área cons-
truída 201m² Valor 
R$ 330 mil (negó-
cio com uma grande 
oportunidade) Conta-
to 19 99714- 4113 19 
-3875-4550
Vende-se,02 casas 
na Cidade de Bue-
no Brandão MG . 
Casas construidas 
no mesmo lote AT 
197m2, de frente pra 
Rua principal,centro 
da cidade. Casa 1 
:com AC 100m2 com 
3 quartos,Casa 2: 
com 97m2 AC,com 
2 quartos. Valor: R$ 
600.000,00. Tratar 
com Carlos/Sandra. 
F o n e : ( 0 1 9 ) 9 7 1 1 -
98369.(019)9948-
75089.
V e n d o / T r o c 
o: Já Locado por: 
R$4.00+E360,00 - 
Prédio residencial 
próximo ao Haoc 
- Rua dos Indaiás, 
256. Com 4 imoveis 
independentes, Ter-
reno 250m², contruído 
230m².Ótimo local. 
Valor R$830 mil. Tra-
tar (19) 98817-5312 
WhatsApp
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, lavande-
ria coberta, quintal 
com área gourmet 
com churrasqueira e 
banheiro, garagem 
coberta para dois 

carros, portão eletrô-
nico e está no valor-
de 350 mil. Contato 
(19)99762-7708
Vendo casa no Par-
que das Frutas: - 
Troco por chacara 
ou casa maior - Casa 
com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, 1 ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
6x25 150m², área 
construída 133m², 
valor R$ 600 mil ou 
troco por casa no va-
lor R$ 250 mil Tele-
fone: (19) 3816-8112
Vendo casa: Con-
domínio Parque dos 
Guarantãs. AT 135 
m2. AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, todos 
com armários embu-
tidos. Ar-condiciona-
dos. Cozinha planeja-
da, área goumert co-
berta, garagem idem. 
Prox. Col. Objetivo. 
Valor R$ 640.000,00. 
Maiores informações 
(19) 99604-2052 c/ 
Gilson T.
JD. Nair Maria: em 
salto sp.  01 dormi-
tório-sala, cozinha 
02 wc garagem e 
quintal em lote de 
1 8 0 m ²  a p e n a s : 
R$175.000,00 con-
tato: 19.9.9762-7997 
corra!
JD. California ao, 
lado do supermer-
cado cato: bancos, 
boulevard etc.na Av 
Paula Leite lote de 
150m², sendo 02 
dormitórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc , la-
vanderia com grande 
área de terreno livre 
na frente com entra-
da para vários autos 
R$230.000,00 (só o 
lote vale este valor) 
f= 19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1:  próximo ao 
boulevar em lote de 
180m² sendo 04 cô-
modos na frente com 
garagem e 02 cômo-

300m² ótima topo-
grafia. Doc ok c/ es-
critura,proprietário tel: 
1998288-1728 ou 19 
3875-2860
Loteamento Jardim 
América: em Car-
deal, à menos de 9 
minutos do parque 
ecológico de Indaiatu-
ba  lotes a partir 175 
metros lotes misto 
residencial e comer-
cial 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 Indaia-
tuba lotes a partir 175 
metros lotes misto 
residencial e comer-
cial entrada de R$ 
12.000,00 saldo di-
vidido em  120 par-
celas.

 
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 imó-
vel  comercial para 
locação  ou compra e 
mais venda terrenos 
casas apartamentos  
é financiamento  pela 
caixa 019 989764356 
zap
Vendo uma impres-
sora: R$ 150,00 19 
99193-2917
Vende Gibis: Tex, 
conan, batman, star 
wars, homem ara-
nha, mais informa-
çoes pelo whats 19 
99191-2917
Jogo de sofá se-

minovo:  com 2,5 
retrátil cor bege se-
minovo e cadeira de 
balanço cor café va-
lor R$ 900,00 reais 
os dois, contato: 19 
996978484
Vendo: Jogo de jan-
tar de madeira antiga 
com espelho grande 
no armario, e mesa 
com 6 cadeiras al-
mofadada e tampa 
de vidro, otimo preço 
preciso desocupar 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
Procuro casa para 
Alugar: Descrição, 
casa de fundo com 
garagens obs: Moro 
sozinho. contato 19 
99786-0112
Vendo Notebook:  
Acer Celeron, 1.20 
GHZ, HD 250 GB, 
Preço 400,00 memó-
ria 3 GB, com fonte 
19 98829.0717 3875-
4737
Netbook:  Vendo, 
Celeron, 1.8GHZ, 
memória 4GB, HD 
500GB, com fonte. 
Preço R$ 500,00. 19 
98829.0717 3875-
4737
Notebook:  vendo, 
branco ,  Ce le ron , 
1 .5GHZ,  HD,500 
GB, memória, 4 GB, 
Preço, 500,00. 19 
98829.0717 3875-
4737
Notebook:  Celeron 
1.5GHZ, HD320 GB 
memória 4GB, branco 
por fora, e preto por 
dentro, Preço 400,00 
19 98829.0717 3875-
4737

Vendo Estabiliza-
dor:  3 estabi l iza-
dor R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737

 
Ofereço-me: Manicu-
re+ pedicure 40,00 bo-
tox 50,00 ( domicílio) 
fones: 19 993695615 
/ 39350499 rec.
Ofereço-me: Para 
fazer imposto de ren-
da pessoa fisica va-
lor R$80,00 contato: 
1999124-2964
Ofereço-me: Para 
trabalhar como mo-
torista particular com 
o seu carro, saiu a 
noite bebeu, ou até 
mesmo passear no 
shopping, posso ser 
seu motorista, en-
tre em contato para 
mais informações: 
(19) 98204-1190
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e 
idosos, e baba con-
tato (19) 98976-3352 
Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiên-
cia 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 re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Para Assembleia de Fundação ASSOCIAÇÃO NASCER D0 SOL  
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da 
Associação de  Moradores  do condomínio Nascer do Sol   Indaiatuba 
a comparecerem no dia 08 de Abril de 2022   às 18:30 horas, à Rua 
(Rua Almir Antônio Artoni N 48 JD colibris Indaiatuba -SP, para 
participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que 
será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros 
do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. 
Pela Comissão Organizadora (JOSIVALDO GOMES TAVARES) 
 
Indaiatuba 29.03.2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Edital de convocação para Assembléia de Fundação ASSOCIAÇÃO 
AMIGOS DE BAIRRO DO RECANTO CAMPESTRE INTERNACIONAL 
VIRACOPOS IV em Indaiatuba/SP. Convida as pessoas interessadas para 
a Assembléia de Fundação da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE BAIRRO DO 
RECANTO CAMPESTRE INTERNACIONAL VIRACOPOS IV (RCI 
GLEBA IV) a comparecerem no dia 19 de março de 2022, às 16 horas, à 
Rua Zabelê, nº 413, para participarem da mesma, na qualidade de sócio 
fundador, ocasião em que será discutido e votado o projeto de estatuto social 
e eleitos os membros do Conselho de do Conselho Fiscal e da Diretoria.  
Indaiatuba, 12 de março de 2022. 
Pela Comissão Organizadora Jennifer Fernanda Lima.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Para Assembleia de Fundação da ASSOCIAÇÃO VISTA VERDE. 
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da 
Associação de  Moradores   vista verde   a comparecerem no dia 11 
de Abril de 2022   às 18:30 horas, à Rua Sargento Carlos Fernando 
Carmona    N 65 JD das Maritacas, Indaiatuba -SP, para participarem da 
mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido 
e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Pela Comissão 
Organizadora (ADRIANO SERGIO DE QUEIROZ FELISBINO) 
 
Indaiatuba 30.03.2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 Para Assembleia de Fundação da ASSOCIAÇÃO BELA VISTA  
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da 
Associação de  Moradores  bela vista    a comparecerem no dia 12 
de Abril de 2022   às 18:30 horas, à Rua Sargento Carlos Fernando 
Carmona  N 65 JD das Maritacas, Indaiatuba -SP, para participarem da 
mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em que será discutido 
e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho 
de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. Pela Comissão 
Organizadora (ADRIANO SERGIO DE QUEIROZ FELISBINO ) Pela 
Comissão Organizadora Jennifer Fernanda Lima.

Indaiatuba 30.03.2022



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

ANALISTA DE 
QUALIDADE PLE-
NO – Técnico em 
química. CRQ ati-
vo. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos de qua-
lidade/laboratório. 
Disponibi l idade 
para terceiro turno.

AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO – En-
sino médio com-
pleto. Experiência 
com licitações. Co-
nhecimento em Ex-
cel. Possuir CNH B.

COORDENADORA 
DE MARKETING E 
EVENTOS – Supe-
rior Completo ou 
Cursando Comuni-
cação Social (Publi-
cidade, Marketing 
Digital, Produção 
Audiovisual ou Jor-
nalismo). Conhe-
cimento em Pho-
toshop, InDesign, 
Ilustrator ou Corel 
Draw. Disponibili-
dade de horários 
aos fins de semana. 

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

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

FERRAMENTEIRO - 
Possuir experiencia 
com molde de alu-
mínio (fechamento 
e polimento). Dese-
jável Possuir curso 
de Leitura e interpre-
tação de desenho. 
Experiência de no 
mínimo 1 ano como 
ferramenteiro em 
empresas de fundi-
ção de alumínio.

MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO - Cursos 
na área. Experiência 
mínima de 01 ano 
em cargos na área. 

Será um diferencial 
ter experiência com 
empresas químicas/
farmacêuticas.

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

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Conhe-
cimentos em Metro-
logia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de De-
senho.

OPERADOR DE LO-
GÍSTICA - Superior 
completo em Logís-
tica ou Adm. Curso 
atualizado de em-
pilhadeira. Expe-
riência mínima de 
01 ano com empi-
lhadeira retrátil e 
contrabalançada. 
Experiência com 
conferência de 
materiais. Conhe-
cimento em excel. 
Conhecimento sis-
tema ERP TOTVS.

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

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. JOÃO MARINHO 
DE LIMA com 84 
anos, Viúvo (a), sen-
do filho de JOÃO 
PEDRO DE LIMA e 
MARIA MARINHO 
DE LIMA. Falecido 
(a) em: 28/02/2022, e 
Sepultado (a) no Ce-
mitério de Itaitinga- 
CE aos 01/03/2022.

2. JACI PEREIRA 
DOS SANTOS com 
83 anos, Viúvo (a), 
sendo filho (a) de 
ISABEL MARIA DE 
JESUS. Deixou os 
filhos: JOEL, JOVI-
NO, GUALBERTO, 
MARIA, ERLICE 
(Maiores), JUVENAL 
(Fal), VALDEIR (Fal). 
Falecido (a) em: 
02/03/2022, e Sepul-
tado (a) no Cemit. 
Mun. de Bom Jesus- 
GO aos 03/03/2022.

3.ALZIRA ROSA 
DE JESUS RIBEI-
RO com 91 anos, 
Viúva, sendo filha 
de FRANCISCO 
PEREIRA BEZER-
RA e MARIA ROSA 
DE JESUS. Deixa 
os filhos: ABIDIAS, 
ANTONIO, JOSÉ, 
ALDO, MARIA, HE-
LENA, CLEUZA e 

LAIS (Maiores). Faleci-
do (a) em: 14/03/2022, 
e Sepultado (a) no 
Cemitério da Conso-
lação- Birigui- SP aos 
15/03/2022.

4. LUCIO TENÓRIO 
CAVALCANTE com 
82 anos , Casado (a) 
com GENY GIMENES 
CAVALCANTE sendo 
filho(a) de APOLONIO 
TENORIO CAVAL-
CANTE e ANA RIS-
SATI CAVALCANTE. 
deixa filho(s): CELIA 
60, SILVANA 56, Fale-
cido em: 24/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/03/2022. 

5. VERA LUCIA NE-
VES FILHO GON-
ÇALVES com 66 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AMA-
RO NEVES FILHO 
e THEREZINHA DE 
CAMARGO NEVES. 
deixa filho(s): LUCIE-
NE 47, JOSÉ ARNAL-
DO 41, PATRICIA 40, 
FABIANO 38, Faleci-
do em: 24/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 25/03/2022.
 
6. JOSE MENDON-

ÇA COELHO com 93 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
JOÃO MENDONÇA 
COELHO e ADOLFI-
NA MARQUES DE 
MENDONÇA. deixa 
filho(s): JOSÉ, ANA , 
ANTONIO [ F],  JOÃO, 
SEBASTIÃO, BENE-
DITO, MARTA, MAR-
CIA, MARIA, NADIR 
(Maiores), Falecido 
em: 24/03/2022, e se-
pultado(a) no CEM. 
VILA DOS PINHEI-
RAIS  MAUÁ SP aos 
25/03/2022. 

7. PRISCILA TEIXEI-
RA VIEIRA com 43 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MI-
GUEL ALVES VIEIRA 
e MARIA HELENA TEI-
XEIRA VIEIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 24/03/2022, e 
Cremado (a) no CRE-
MAT. MEM. BOM PAS-
TOR CAMPINAS SP 
aos 25/03/2022.
 
8. SALVINA TEIXEI-
RA com 95 anos , Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) 
de GERTRUDES TEI-
XEIRA. deixa filho(s): 
DAVID (FAL), Faleci-
do em: 25/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL aos 
25/03/2022. 

9. FLAVIO AMBIEL 
com 92 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) de 
EDUARDO AMBIEL e 
JOSEFA VON ZUBEN 
AMBIEL. deixa filho(s): 
ANGELICA, MARCIA 
(MAIORES), FLAVIO 
(FAL), Falecido em: 
25/03/2022, e sepul-
tado(a) no HELVETIA 
aos 25/03/2022. 

10. ODAIR NOR-
BERTO DENNY com 
75 anos , Casado (a) 
com ROSALI METZ-
GER DENNY sendo 
filho(a) de CONSTAN-
TINO DENNY e ISA-
BEL VON AH DENNY. 
deixa filho(s): ERIC 
51, CARINA 50, EL-
DER 45, Falecido em: 
26/03/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELA-
RIA aos 26/03/2022.
 
11.BENEDITO TEO-
DORO DA ROSA com 
66 anos , Casado (a) 
com ANA MARIA VE-
NANCIO DA ROSA 
sendo filho(a) de BER-
TOLINO HENRIQUE 
DA ROSA e ANALIA 
MARIA TEODORO 
DA ROSA. deixa fi-
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lho(s): FERNANDO, 
MARCELO E FELIPE 
(MAIORES), Faleci-
do em: 26/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 26/03/2022. 

12. ANTONIO CALE-
GARI com 75 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de PEDRO 
CALEGARI e IZABEL 
FANGNER CALEGA-
RI. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
26/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/03/2022. 

13. MARIA RIBEIRO 
DA SILVA com 77 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de MANOEL 
VENTURA RIBEIRO e 
DORVALINA BARBO-
SA DE SOUZA. deixa 
filho(s): BENEDITO, 
LUIZ, AILSO, MARIA 
EUNICE, ADELCIO, 
MACIEL, MARCOS 
(MAIORES), Faleci-
do em: 26/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 27/03/2022. 

14.ANTONIA CAETA-
NO com 79 anos , Era 
Divorciado(a),  sendo 

filho(a) de PEDRO 
ROSSETI e MARIA 
ROSSETI. deixa fi-
lho(s): EDILSON, RO-
SANGELA, ELIANE, 
EDINILSON (MAIO-
RES), Falecido em: 
26/03/2022, e sepul-
tado(a) no CANDELA-
RIA aos 27/03/2022. 

15. LUIZ ANTONIO 
TARTALIA com 65 
anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de JOSÉ INACIO 
TARTALIA e NAR-
CIZA ERNESTA 
TARTALIA. deixa fi-
lho(s): GISLAINE 39, 
ANA CRISTINA, 38, 
EVERTON 33., Fale-
cido em: 26/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
27/03/2022. 

16. ADEMAR GAR-
CIA com 77 anos , Ca-
sado (a) com MARIA 
APARECIDA FER-
REIRA GARCIA sen-
do filho(a) de PAULO 
GARCIA e VIRGINIA 
FRATIN GARCIA. 
deixa filho(s): ANTO-
NIO, MARCIA, JU-
LIO, RENATA (MAIO-
RES), Falecido em: 
27/03/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 

DOS INDAIAS aos 
28/03/2022. 
17. JOSEFA MARIA 
GOMES com 69 anos 
, Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de DA-
MIÃO SEVERINO 
GOMES e SEVERINA 
MARIA DA CONCEI-
ÇÃO. deixa filho(s): 
CRISTINA , BRUNO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 27/03/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 28/03/2022. 

18. MARIA JOSE DE 
OLIVEIRA SANTOS 
GOMES com 58 anos 
, Casado (a) com 
BENEDITO GOMES 
FILHO, sendo filho(a) 
de JOSE CHAGAS 
SANTOS e MARIA 
DE LOURDES DE 
OLIVEIRA SANTOS. 
deixa filho(s): DIEGO, 
ROBERTA , ELAINE 
(MAIORES), Faleci-
do em: 28/03/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
29/03/2022. 

19. HELENA MAR-
TINS com 90 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOSE BE-
NEDICTO MARTINS 
e JOSEPHINA FER-

RAREZZI.NÃO DEI-
XA FILHOS., Faleci-
do em: 28/03/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
29/03/2022.
 
20. NELSON MAR-
TIM DOS SANTOS 
com 65 anos , Ca-
sado (a) com LUI-
ZA TEREZINHA 
SIGRIST SANTOS 
sendo filho(a) de 
LOURENÇO MAR-
TIM DOS SANTOS 
e CRISTINA RODRI-
GUES DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
GABRIEL, JULIANA 
( AMBOS MAIO-
RES), Falecido em: 
28/03/2022, e sepul-
tado(a) no HELVE-
TIA aos 28/03/2022. 
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