
Indaiatuba chega 
aos 191 anos nesta 
quinta-feira (9) com 
um dos maiores IDHs 
(Índice de Desenvol-
vimento Humano) do 
Estado. 

Na última pesqui-
sa, a cidade alcançou  
0,788 de IDH, que é 
considerado alto. No 
Estado, ocupa a 35ª 
posição. 

Além do IDH, In-
daiatuba conquistou 
várias outras coloca-
ções de destaque em 
rankings de desenvol-
vimento, desenvolvi-
mento sustentável e 
saneamento básico.  

Os consumidores de veículos em Indaiatuba 
preferem fazer a compra de carros novos ou usados 
pelo sistema de financiamento em vez do consór-
cio. A diferença entre um modelo e outro chega a 
ser de 95% para um e 5% para o outro.

Pepo Lepinsk (MDB) encerrou o primeiro 
ano como presidente da Câmara de Indaiatuba 
com uma economia de recursos da ordem de R$ 
1 milhão e o título de Câmara mais econômica 
entre as cidades da RMC. 

Representantes do Miss Infanto-Juvenil 2021 em reunião com 
o Prefeito Nilson Gaspar. Na foto: Edson, Laisa Luísa, Deia Cypri, 
Bella Cypri, Marcos André Cipriano e Juliana Felizetti

No último domingo (05) a IndaiáGalo com-
pletou cinco anos de existência e realizou uma 
comemoração para os atleticanos de Indaiatuba 
e região. A comemoração reuniu cerca de 80 
pessoas e contou com a presença de ex-jogadores 
ilustres dos anos 70 e 80.

As equipes da Guarda Civil de Indaiatuba 
frustraram uma ação criminosa no centro da 
cidade na noite de sábado (4), após receber uma 
denúncia anônima. Segundo informações, os 
criminosos tinham como alvo uma instituição 
bancária.
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Destaque no índice de desenvolvimento 
do Estado, Indaiatuba completa 191 anos 
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Compradores de carros 
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ao consórcio

Evento reúne conservadores da região

Consulado do Atlético MG 
comemora 5 anos 

Denúncia frustra possível 
ação criminosa

Gestão de Pepo Lepinsk 
é marcado pela redução 
de gastos 

P. A3

CARROS

ELEIÇOES 2020

TORCIDA

POLÍCIA

PRIMEIRO ANO

MISS INFANTO JUVENIL

P. A4

P. A9

P. A21

P. A8

P. A15



A2 | OPINIÃO | 

Artigo

Previsão do Tempo

A aposentadoria especial é destinada às pessoas que trabalham em condições perigosas ou em contato com 
agentes prejudiciais à saúde. Antes da reforma, bastava completar 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, para 
conseguir se aposentar. Além disso, o cálculo da Aposentadoria Especial levava em conta a média de 80% dos 
maiores salários de contribuição do segurado, sem nenhum redutor. 

Como ficou a Regra de Transição? 
A regra de transição vale para o segurado que não implementou os requisitos para se aposentar até 13/11/2019, 

mas já era filiado ao INSS na referida data.
Os requisitos da regra de transição são os seguintes: 66 pontos + 15 anos de atividade especial nos casos de 

trabalho em mina subterrânea; 76 pontos + 20 anos de atividade especial nos casos trabalho em minas ou em con-
tato com amianto; 86 pontos + 25 anos de atividade especial nos casos de trabalho com os demais agentes nocivos. 

(PONTOS = idade + tempo de atividade especial). 
Ainda, se você tem períodos de contribuição para o INSS em atividades comuns, poderá usá-los para ajudar a 

completar a pontuação mínima. 
Como ficou o cálculo da Aposentadoria Especial?
Inicialmente, deve ser feita a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994; do valor desta 

média, receberá 60% + 2% a cada mês que exceder 20 anos de tempo de contribuição para homens (exceto nos 
casos em que o homem trabalhar em atividade especial de alto risco, que receberá 2% a mais a 
cada ano que exceder 15 anos de atividade especial), e 15 anos de tempo de contribuição para 
mulheres, em todos os casos de atividade especial. 

Conclusões
As regras da Aposentadoria Especial mudaram para pior com a Reforma da Previdên-

cia. Apesar disso, se você não adquiriu direito às regras antigas antes de 13/11/2019, mas 
já era filiado à Previdência, pode se valer da regra de transição, sendo que o seu tempo em 
atividade comum também pode ser usado para atingir a pontuação mínima. 

Tenha muita atenção no momento de requerer sua aposentadoria especial, pois 
cada período de contribuição reconhecido, pode fazer toda a diferença para uma 
aposentadoria melhor. 

Editorial
A importância de Indaiatuba

Indaiatuba chega aos 191 anos nesta quinta-feira (9) com muitos 
bons motivos para comemorar. É uma cidade desenvolvida, líder na 
economia da região e com qualidade de vida diferenciada.

Aos poucos e com governos desenvolvimentistas se revezando ao 
longo das últimas duas décadas, o município se consolidou em diversas 
áreas e projeta um crescimento intenso ainda até 2035.

O ponto mais importante do estágio atual está na alta qualidade e 
baixo custo de vida na relação custo-benefício. Não é à toa que a cidade 
tem liderado rankings que avaliam desenvolvimento socioeconômico.

A jornada vitoriosa do município sobre a Covid-19, imunizando o 
maior volume proporcional do Estado e reduzindo as internações e con-
taminações, é um exemplo da qualidade dos seus serviços ao cidadão.

O parque industrial com grandes empresas, como Toyota, John De-
ere e Unilever, que geram empregos em alto volume e acabam atraindo 
trabalhadores até de cidades vizinhas fortalece a sua pujança.

Essas grandes empresas se instalam em Indaiatuba por causa da 
localização estratégica: está próxima de Campinas, de Jundiaí e de So-
rocaba, onde têm aeroportos e aduaneiras para exportações.

Outro detalhe importante nessa relação com os demais municípios 
da região é a conexão. Indaiatuba é uma das mais conectadas do Brasil, 
fruto da ligação meio ambiente, mobilidade, urbanismo e energia.

 A cidade avançou também no campo das chamadas cidades inteli-
gentes, com a oferta de sistemas digitais de comunicação em diversos 
setores, principalmente nas áreas de saúde e educação, além de wi-fi 
gratuita.

O município conta ainda com transporte público eficiente, fácil 
acesso a centros comerciais e locomoção ágil dentro e fora da cidade 
e registra um dos maiores volumes do Estado referentes ao uso de bi-
cicletas.

Além de todos esses atributos, Indaiatuba é uma cidade boa para se 
viver. Possui condomínios residenciais nobres com valor acessível. Tem 
sistemas de segurança com vigilância por câmera e policiamento ativo.

Que não pare por aí.

Entenda a regra de transição da aposentadoria especial 

Vacina do Butantan para crianças 
de 3 a 11 anos

Passaporte vacinal para quem 
chega ao Brasil

O Governo de SP anunciou nesta quarta-feira (8) que SP 
reservou 12 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 a 
11 anos. Na próxima semana, o Instituto Butantan vai encamin-
har à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nova 
solicitação para liberação da Coronavac para este público-alvo. 
O primeiro pedido foi protocolado em agosto. A quantidade de 
doses da vacina é suficiente para imunizar todas as crianças 
de 3 a 11 anos do estado de São Paulo, que tem 5,1 
milhões de pessoas destas faixas etárias. O ex-
cedente deve ser negociado pelo Instituto 
Butantan com outros países, estados e 
municípios do Brasil

O Governo de SP anunciou nesta quarta-feira 
(8), que encaminhou ofício ao Ministério da Saúde 

pedindo que o órgão federal adote a obrigatoriedade 
da apresentação do comprovante de vacinação para 

os viajantes que chegam ao Brasil. A iniciativa é uma 
orientação dos especialistas do Comitê Científico da 

COVID-19 no Estado. O Estado é a principal destino 
dos voos domésticos e internacionais do Brasil. Com 

três dos aeroportos mais movimentados do 
país – Cumbica, Viracopos e Congonhas 

–, São Paulo recebe um terço dos voos 
caseiros e dois terços do total de voos 

internacionais do Brasil.

Implantação do 
Centro Nacional de 
Vacinas

I m u n i z a ç õ e s  s ã o 
e f i c a z e s  c o n t r a  a 
Ômicron, diz OMS

O Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) 
assinou nesta quarta-feira (8) um 
convênio para implantação do Centro 
Nacional de Vacinas, que funcionará 
em parceria com a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), a Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep) e o governo do estado 
de Minas Gerais. No centro, será possível realizar os testes 
de vacinas contra a covid-19 produzidas com tecnologia 
nacional e desenvolvidas por pesquisadores de universidades 
públicas. A estrutura possibilitará ainda o contato contínuo 
com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 
busca do cumprimento das etapas do processo de pesquisa.

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) revelou, nesta terça-feira (7), 

que as vacinas são eficazes contra a nova 
variante Ômicron do coronavírus, detecta-

da na África do Sul, ao proteger os infectados 
que desenvolvem doença grave.  “Não há razão 

para duvidar” de que as vacinas atuais protegem os 
doentes infectados com Ômicron contra formas graves de 

covid-19, afirmou o responsável pela resposta de emergência 
em saúde pública da OMS, Michael Ryan, em entrevista. 
“Temos vacinas muito eficazes que se mostram potentes 

contra todas as variantes até agora, em termos de gravidade 
da doença e hospitalização” disse Ryan.

09/12 - Quinta-feira 11/12 - Sabádo10/12 - Sexta-feira 12/12 - Domingo

Mínima: 13°
Máxima: 28°

Mínima: 16°
Máxima: 30°

Mínima: 21°
Máxima: 34°

Mínima: 22°
Máxima: 33°

Artigo escrito por Isabelle Travain Araujo, advogada  no escritório  TP 
Advocacia -  Av. dos Trabalhadores, Diplomat Office e Mall, 116, sala 1802, 
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Fonte: ClimaTempoClima de...
A Rumo, maior concessionária de 

ferrovias do país, vai fazer o “Natal nos 
Trilhos”. Trata-se de uma locomotiva 
e três vagões decorados com o clima 
de Natal, que passará por 40 cidades 
do interior levando a mensagem na-
talina.

...Natal
O trem passará pelas seguintes ci-

dades da região: Americana, Sumaré, 
Hortolândia e Campinas. A circu-
lação está programada para ocorrer 
entre os dias 8 e 18 deste mês, sempre 
às19h. 

Organização...
Com mais de R$ 1,3 milhão em 

prêmios distribuídos, a campanha 
“Poupança Premiada”, promovida 
pelo Sicredi, entra na reta final com o 
sorteio especial de R$ 1 milhão no dia 
20 de dezembro. 

...financeira
Iniciada em março com sorteios 

semanais de R$ 5 mil, que vão até o fi-
nal da campanha, além de R$ 500 mil 
entregues em outubro, a campanha 
vai dar R$ 2,5 milhões para associados 
da instituição.

FRASE DA SEMANA
“Se ele (o candidato) entendeu o 

jogo, eu não tenho dúvida de que a 
campanha vai ter um investimento 
maior. Ele vai gastar aí mais 20% a 
30% em impulsionamento. O impul-
sionamento entrega o conteúdo certo 
para o público certo. Ele não precisa 
mais de intermediário”.

Do professor especializado em 
marketing político eleitoral Marcelo 
Vitorino. 

Atualização
Praticamente isolada entre as gran-

des redes, as Lojas Cem, de Salto, se 
preparam para entrar no e-commerce 
a partir de 2021.

Vitória...
Empresa distribuidora alumínio 

de Nova Odessa conseguiu na Justi-
ça a autorização para resgatar R$ 33 
milhões referentes ao PIS/Cofins na 
aquisição de sucatas. 

...da sucata
Mandado de segurança do escri-

tório Ayuso Advogados, que garantiu 
a vitória, foi despachado pela Justiça 
Federal da 3ª Região.

CONTRASTE

A consulta
O empresário Renato Amary 

(MDB) foi um atacante de primeira 
no futebol quando jovem. Era dis-
putado pelos times na formação das 
peladas de final de dia. 

Especialista em gols nos quais dri-
blava o time inteiro, ele colecionava 
bons resultados. Até que apareceu um 
lateral que o marcava com precisão. 

Depois disso, toda vez que se en-
contravam acabavam discutindo. 

O artilheiro reclamava que o lateral 
havia dado canelada e pedia falta.

O lateral negava.
Tempos depois, Amary se tornou 

prefeito de Sorocaba e o lateral virou 
ortopedista.

Não se encontraram mais.
Até que dores no joelho levaram 

Amary a procurar o médico e dar de 
cara com o lateral, que se assustou:

- Você?
- Culpa das suas caneladas, disse 

Amary.
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Com as eleições 
de 2022 no ho-
rizonte, os pré-

-candidatos já come-
çam a se mexer para es-
truturar as campanhas. 
São esperados cerca 
de 60 mil aspirantes 
aos cargos do pleito do 
ano que vem, com isso, 
o sucesso eleitoral de-
penderá da verba inves-
tida e, principalmente, 
da inteligência na hora 
de gastar, fator que o 
especialista e professor 
em marketing político 
e eleitoral, Marcelo 
Vitorino, aponta como 
fundamental.

Em geral, uma cam-
panha eleitoral é estru-

Redes sociais serão fundamentais para 
a eleição de 2022, afirma especialista
Candidatos devem ficar de olho nas novas possibilidades e ferramentas que esses serviços entregam 

turada em um tripé de 
áreas: a parte admi-
nistrativa conta com 
financeiro, contábil e 
advogado. No espaço 
da política ficam alo-
cadas as equipes de 
rua, de distribuição 
de material e também 
a de contato com os 
candidatos parceiros. 
Na terceira área do 
triângulo se estabelece 
a parte de comunica-
ção, responsável por 
produzir os materiais 
de campanha e pensar 
a forma de comunicar 
do candidato.

Se em 2018, ano da 
última eleição geral, as 
redes sociais tiveram 
um papel de destaque 
na campanha, mudando 
a forma do candidato 

tando a quantidade 
limite que cada um 
pode gastar. Como o 
fundo eleitoral ainda 
não foi definido para 
2022, também não há 
este valor. Em 2018, 
no entanto, este valor 
específico chegou a 
R$1 milhão para o 
cargo de deputado es-
tadual. Dos candidatos 
de Indaiatuba, quem 
gastou mais foi o de-
putado estadual Bruno 
Ganem (PODE), com 
R$ 452 mil reais. Tam-
bém eleito, o deputado 
estadual Rogério No-
gueira (DEM) gastou 
um total  de R$386 
mil. Os números es-
tão disponíveis no site 
do Tribunal Superior 
Eleitoral.

REPRODUÇÃO

Marcelo Vitorino avalia que as redes continuarão sendo fundamentais para o bom desempenho dos candidatos devido às mudanças na legislação que restringiram as propagandas de rua

se comunicar, 2022 
não parece ser mui-
to diferente. Segundo 
Marcelo Vitorino, as 
redes continuarão sen-
do fundamentais para 
o bom desempenho do 
candidato. “Se ele (o 
candidato) entendeu 
o jogo, eu não tenho 
dúvida que a campanha 
vai ter um investimento 
maior, ela vai gastar aí 
mais 20% a 30% em 
impulsionamento. O 
impulsionamento en-
trega o conteúdo certo 
para o público certo, 
ele não precisa mais de 
intermediário”, disse o 
especialista.

Engana-se, porém, 
quem pensa que é só 
realizar o impulsiona-
mento que a mágica 

acontece. Segundo o 
especialista, o con-
teúdo impulsionado 
precisa ser bom e o 
candidato deve ter uma 
boa reputação. “Hoje, 
não adianta o candidato 
que não tem uma boa 
presença de vídeo, não 
tem boas ideias, não 
têm trajetória. Aí, o 
problema não está na 
campanha, o proble-
ma está no conteúdo. 
Quando o produto é 
ruim não têm comuni-
cação que fabrique”. 

Distribuição do
Fundo Eleitoral
Com um orçamen-

to que deve chegar a 
R$3,5 bilhões, o fundo 
eleitoral acaba não sen-
do dividido de forma 

igual para todos os can-
didatos. Segundo Mar-
celo Vitorino, em geral 
os partidos políticos 
acabam privilegiando 
os candidatos que já 
têm mandato, deixando 
cerca de 50% do valor 
destinado a essas pes-
soas. Os candidatos que 
não tem mandato, mas 
são lideranças locais e 
regionais acabam fican-
do com 25% a 30% do 
dinheiro. O restante é 
repassado aos candida-
tos que geralmente não 
têm tanta expressivida-
de política.  

Teto de Gastos    
Para todos os car-

gos  há um te to  de 
gastos por candidato 
também, regulamen-
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Pepo Lepinsk (MDB) 
encerrou o primeiro 
ano como presidente 

da Câmara de Indaiatuba com 
uma economia de recursos da 
ordem de R$ 1 milhão e o títu-
lo de Câmara mais econômica 
entre as cidades da Região 
Metropolitana de Campinas. 

A economia é resultado de 
diversas ações internas visando 
a adaptação do prédio do Legis-
lativo e dos funcionários para 
o enfrentamento da pandemia 
da Covid, que impôs medidas 
severas, como a suspensão de 
público e de sessões presenciais.

O destaque positivo é que 
a Câmara se tornou mais pro-
dutiva com as providências 
restritivas. Segundo Pepo, 
em vez de o clima da pande-
mia abater os funcionários, 
despertou neles mais criati-
vidade e mais disposição para 
enfrentar as dificuldades. 

No Estado
Não foi só na Região 

Primeiro ano da gestão de Pepo Lepinsk 
é marcado pelo enxugamento de gastos 
Presidente comandou redução de R$ 1 milhão no orçamento a partir de ações de adaptação por causa da pandemia

Metropolitana de Campinas 
que Indaiatuba foi uma das 
mais econômicas. O desem-
penho em relação às cidades 
com populações entre 200 
mil e 300 mil habitantes no 
Estado de São Paulo foi ainda 
melhor: ela ficou em 2º lugar.

A pesquisa é do Tribu-
nal de Contas do Estado 
e levou em conta o gasto 
médio de recursos públicos 
pelas Câmaras de Vereadores 
paulistas. A performance foi 
calculada a partir do gasto 
anual do Legislativo dividido 
pela população.

Por esse critério, o gasto 
registrado pela Câmara de In-
daiatuba foi de R$ 48,65 por 
habitante, valor que só perde 
para a cidade de Presidente 
Prudente, em termos compa-
rativos, entre os municípios 
com população de 200 mil e 
300 mil habitantes. 

Já na comparação com 
os 645 municípios de São 
Paulo, independentemente 
da população, a Câmara de 
Indaiatuba conquistou a 42ª 
posição, ficando à frente de 
grandes municípios propor-
cionalmente à população de 

cada um dos analisados.
“Mesmo com os proble-

mas impostos pela pande-
mia, o volume de trabalho 
administrativo e legislativo 
só cresceu, mas fizemos 
contenções e adotamos ses-
sões remotas e o teletrabalho 
com recursos e servidores 
próprios”, disse o presidente.

Outra ajuda
Além da economia de 

recursos do orçamento, di-
nheiro que volta para a Pre-
feitura, a Câmara ajudou a 
administração Nilson Gaspar 

(MDB) com outras medidas. 
Por exemplo, os vereadores 
doaram ao governo muni-
cipal um veículo Toyota 
Corolla.

O carro é ano 2014/2015 
e ficou sem uso pelos verea-
dores desde que houve a troca 
por outro veículo melhor. 
Com a doação, ele foi re-
passado para a Secretaria de 
Segurança Pública do muni-
cípio para ajudar nos serviços 
de segurança da cidade. 

Junto com o carro, os 
vereadores repassaram neste 
ano também à Prefeitura 
mais de 200 equipamentos e 
utensílios, que foram aban-
donados após processos de 
renovação e de modernização 
da Câmara, mas que ainda 
estavam em bom estado.

São eles: 38 microcom-
putadores, um ar-condicio-
nado, um refrigerador, dois 
televisores, quatro DVDs, 
16 aparelhos de telefonia, 10 
impressoras desk-jets, um 
vídeo-cassete, duas calcula-
doras, 12 mesas e ainda mais 

40 poltronas e 47 cadeiras.

Oposição
No primeiro ano de 

gestão sob o comando de 
Pepo Lepinsk, a Câmara 
conseguiu estabelecer uma 
convivência pacífica com 
a oposição, que é formada 
atualmente por apenas dois 
vereadores: Ricardo França 
e Ana Maria dos Santos, 
ambos do Podemos.

“Não tenho queixas do 
presidente. Ele procura con-
versar. Nós também não 
fazemos oposição por opo-
sição. O que é bom para a 
cidade, votamos junto com a 
situação. O que não é somos 
contra”, disse França ao 
“Gente de Expressão”.

A exemplo do presidente, 
os vereadores da oposição 
procuram conversar com a 
situação, com o presidente 
e com o prefeito para tentar 
viabilizar as suas propostas, 
já que elas dependem da 
aprovação da Câmara e da 
boa vontade do prefeito.

ASSESSORIA/CÂMARA DE INDAIATUBA
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O destaque positivo é que a Câmara se tornou mais produtiva com as providências restritivas
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A empresa Ama-
do Maker, de 
I n d a i a t u b a , 

inaugurou, no final de 
novembro, uma Sala 
Maker Espiral na Esco-
la José da Matta e Silva, 
na cidade de Sobral, no 
Ceará, que se destina a 
atender aos estudantes 
do 1º ao 5º ano do ensi-
no fundamental 1.

Os estudantes po-
derão aprender por 
meio de aulas práticas, 
construindo modelos e 
fazendo seus próprios 
experimentos. A Sala 
Maker conta com im-
pressora 3D, cortadora 
a laser, máquina plotter 
de recorte, dois painéis 
de ferramentas, três 
painéis kerf, seis ban-
cadas altas emborra-
chadas, dois armários, 
oito mesas de trabalho 
em MDF branco, doze 

Empresa de Indaiatuba inaugura unidade
de Sala Maker na cidade de Sobral (CE)
Espaço servirá a estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e incentiva a criatividade por meio da tecnologia 

AMADOTEC

A Secretaria de Educação diz que o novo laboratório vai auxiliar na implantação do novo currículo de Ciências no município

banquetas altas, dezes-
seis banquetas baixas e 
uma lousa móvel.

“É com grande ale-
gria que recebemos 
essa parceria.  Este 
laboratório oferece a 
possibilidade para as 
crianças manipularem 
a tecnologia e, por meio 

de materiais didáticos, 
também desenvolverem 
a cultura de aprender 
com a mão na massa”, 
afirmou o secretário 
da Educação, Herbert 
Lima.

De acordo com o di-
rigente da pasta, o novo 
laboratório vai auxiliar 

na implantação do novo 
currículo de Ciências no 
município. 

Ganhos
Par t ic iparam da 

inauguração a vice-pre-
feita de Sobral, Chris-
tianne Coelho, e o se-
cretário da Educação, 

assim como o CEO da 
Amado Maker, Marcelo 
Amado. 

Sobral é a cidade nú-
mero um do país em um 
ranking que mede as 
oportunidades educa-
cionais oferecidas para 
todas as crianças e jovens 
dos municípios brasilei-

ros, em termos de acesso 
à educação básica.

“A nossa educação 
é fruto de uma gran-
de determinação. Essa 
sala vai possibilitar que 
nossos alunos apren-
dam ainda mais com 
desenvolvimento tec-
nológico. Quero desejar 
sucesso a cada uma das 
pessoas que fazem a 
educação de Sobral”, 
afirmou Christianne, 
que representou o pre-
feito Ivo Gomes.

Marcelo Amado dis-
se que a iniciativa da 
parceria surgiu depois 
de muito tempo acom-
panhando o trabalho 
que o professor Herbert 
tem feito pela educação 
de Sobral. “É com mui-
ta alegria que a Amado 
Maker contribui para 
que a cidade seja um 
exemplo de como uti-
lizar a Sala Maker ou 
o Fab Lab dentro das 
escolas”, ressaltou.
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No último do-
mingo (05) a 
I n d a i á G a l o 

completou cinco anos 
de existência e reali-
zou uma comemoração 
para os atleticanos de 
Indaiatuba e região. A 
comemoração reuniu 
cerca de 80 pessoas e 
contou com a presença 
de ex-jogadores ilustres 
dos anos 70 e 80, que 
também aproveitaram 
a ocasião para soltar o 
grito de campeão bra-
sileiro, título que não 
vinha há 50 anos. 

Um dos mais ani-
mados na festa, o ex-a-
tacante e prata da casa 
Tita jogou 14 anos pelo 
clube entre 1972 e 1987, 
conquistando três títulos 
mineiros e com passa-
gem de destaque pela 

Consulado de torcedores do Atlético 
mineiro faz cinco anos em Indaiatuba
Festa contou com a participação de ex-jogadores e festejou o título nacional de 2021

Seleção Brasileira Sub 
20. “Eu sempre cito 
o Atlético porque era 
meu carro chefe, foi ali 
que eu me formei, que 
eu me tornei conhecido 
no Brasil. O Atlético 
na verdade foi a minha 
vida”, disse Tita. 

O ex-lateral Orlando, 
um dos grandes desta-
ques dos anos 80, tam-
bém lembra com muito 

carinho da sua passagem 
com a camisa do Galão 
da Massa. “O momen-
to mais marcante foi 
quando fui comprado 
pelo Atlético, eu estava 
na Caldense e fui para 
um time grande. Acabei 
dando sorte, porque o 
Alves, que era o titular, 
machucou e eu entrei. 
Não saí mais, estava em 
uma fase muito boa, fui 

convocado pra seleção”, 
disse o ex-lateral, que só 
não disputou a Copa do 
Mundo de 82 por conta 
de uma lesão.  

Títuli
O título conquistado 

há poucos dias, quando 
o time bateu o Bahia de 
virada, acabou sendo 
o assunto principal do 
churrasco. A felicida-

de e a satisfação dos 
torcedores era nítida e 
tomou contou também 
do ex-jogador Henry, 
que atualmente mora em 
Indaiatuba e faz parte da 
IndaiáGalo. “Acho que 
todo mundo chorou. O 
pessoal se emociona, 
mesmo nós que nunca 
fomos campeões brasi-
leiros e acabamos per-
dendo vários jogos nas 
finais, hoje nos sentimos 
campeões também”, 
contou o ex-atleta.   

Mas a emoção não to-
mou conta somente dos 
ex-jogadores presentes 
na comemoração, alguns 
torcedores estavam rou-
cos de tanto cantar desde 
a confirmação do título, 
como contou Karla So-
bral. “Quando o Atlético 
foi campeão pela pri-
meira vez eu tinha um 
ano de idade. Durante 
os anos a gente muitas 

vezes chegou até lá, foi 
aquele ‘quase’. Desde 
quinta eu chorei muito, 
vibrei muito, não tem 
palavras para definir o 
que eu sinto hoje, é uma 
alegria imensa, soltamos 
o grito que estava entala-
do”, disse.

O Consulado
O IndaiáGalo é um 

dos 43 consulados do 
clube espalhados pelo 
Brail. “Consulado” é 
o nome dado para as 
torcidas que não estão 
no estado de MG e são 
reconhecidas de for-
ma oficial pelo Atlético 
Mineiro. Fundado em 
2017 como forma de 
aproximar os torcedores 
do clube na cidade, hoje 
o grupo é formado por 
cerca de 60 pessoas, 
que se reúnem rotineira-
mente para torcer para o 
Atlético Mineiro. 

LUCAS MANTOVANI

LUCAS MANTOVANI
redacao@maisexpressao.com.br

Os ex-jogadores do Atlético Tita, Orlando e Henry, que estiveram na comemoração



|CIDADE| A9

 LUCAS MANTOVANI

Encontro reúne conservadores da 
região para debater eleições de 2022

Indaiatuba rece-
beu nesta segun-
da-feira (06) um 

encontro voltado para 
pessoas com valores 
políticos e morais con-
servadores. O evento 
contou com a presença 
de nomes ligados ao 
poder executivo, como 
Renato Bolsonaro, ir-
mão do presidente da 
república e também do 
Ten. Mozart Aragão, 
assessor especial da 
presidência. O Con-
selho de Pastores de 
Indaiatuba e a Associa-
ção “Defenda”, da Po-
lícia Militar, também 
estavam presentes . 
Segundo os organiza-
dores, 140 pessoas par-
ticiparam da reunião. 

Organizada pelo 

grupo Conservadores 
Paulistas (COPA), o 
encontro foi realizado 
para estabelecer um 
contato mais próximo 
entre os representantes 
do Governo Federal 
e o grupo de conser-
vadores de Indaiatuba 
e região. Segundo o 
pré-candidato a depu-
tado estadual Danilo 
Barnabé, falta uma re-
presentação política 
na cidade para essa 
camada do espectro 
político. “Na verdade, 
não tem direita, né? A 
gente tem hoje o pes-
soal do grupo do Dória 
aqui na cidade, que 
não é direita e não é 
esquerda, se chama de 
centrão. E temos a tur-
ma do Bruno Ganem, 
que é um pouco mais 
à esquerda, que é do 
Podemos. Estávamos 

sem essa representação 
da direita um pouco 
mais conservadora, por 
isso eu me coloquei à 
disposição”, afirmou o 
pré-candidato.

Durante a reunião, 
as falas dos convida-
dos eram direcionadas 
à organização para as 
eleições de 2022, mais 
especificamente para a 

presidência. Segundo 
Renato Bolsonaro, é 
preciso “fortalecer as 
redes (sociais), mas 
também o trabalho no 
dia-a-dia, fazendo uma 

união em torno de Bol-
sonaro”. Outras pautas 
comuns a grupos con-
servadores de direita, 
como a “doutrinação 
nas escolas públicas”, 
a “política de gênero” 
e o eventual apoio das 
forças armadas foram 
abordadas no encontro.

Apesar do núme-
ro de participantes, a 
falta de pessoas mais 
jovens foi notada pelos 
presentes na reunião, 
como contou a corre-
tora de imóveis Esme-
ralda Castro Baroni. 
“Fico muito sentida de 
a gente não ter jovens, 
a média da faixa etária 
está muito acima disso, 
mas eu acho que nós 
vamos fazer o nosso 
papel, pensando tam-
bém nos meus filhos, 
nos meus netos, fiz 
questão de vir”.

Da esq. à  dir.: Mozart Aragão, Renato Bolsonaro, Pr Eliseu, ten Freitas e Danilo Barnabé

Reunião contou com representantes do Governo Federal e de Renato Bolsonaro, irmão do presidente

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br



A10| CIDADE| 

O Sicoob Credigua-
çu é uma coope-
rativa de crédito 

com a missão de oferecer 
serviços financeiros di-
ferenciados para empre-
endedores, fomentando 
novos negócios e assim 
colaborando para o de-
senvolvimento das cida-
des em que está inserida. 
Atualmente, a cooperativa 
financeira está presente 
em 27 municípios nas re-
giões central e sudoeste do 
Estado com 31 agências. 

A Crediguaçu tem 
todos os produtos e ser-
viços ofertados pelas ins-
tituições financeiras tra-
dicionais, mas não é um 
banco. A diferença está 
no atendimento persona-
lizado aos clientes, que 
se tornam associados ao 
ingressar na cooperativa 
e passam a usufruir de 

Conheça os serviços de crédito 
oferecidos pelo Siccob Crediguaçu
Segundo o gerente Gabriel Macedo, a premissa é trazer justiça financeira no mercado
BÁRBARA GARCIA  
rmc@maisexpressao .com.br

diversos benefícios com 
direito, inclusive, à par-
ticipação nos resultados 
financeiros distribuídos 
ao final de cada exercício. 

Dentre as linhas de 
crédito, investimentos e 
produtos e serviços, o Si-
coob Crediguaçu possui 
alta competitividade em 
um portfólio que con-
templa conta corrente, 
poupança, previdência, 
seguros, consórcios, car-
tões, cobrança, finan-
ciamentos, entre outros, 

meiro trimestre de 2022. 
Se você gostou da 

proposta deles, e acha 
que pode se beneficiar 
de algum produto ou ser-
viço, ou mesmo queira 
bater um papo para saber 
mais da cooperativa o 
telefone para contato em 
Indaiatuba é o (19) 3825-
5500, o site institucional é 
www.crediguacu.com.br 
. Eles têm uma equipe de 
profissionais preparados 
para lhe atender de forma 
personalizada.

SICOOB CREDIIGUAÇU

 Para eles, o que torna o trabalho gratificante é oferecer condições justas para fomentar a criação e o desenvolvimento de novos negócios locais

destinados a pessoas físi-
cas, empresas e ao agro-
negócio. 

De acordo com o Eco-
nomista, pós-graduado 
em Bancos e Instituições 
Financeiras, e atual res-
ponsável pela unidade 
de Indaiatuba, Gabriel 
Macedo, “o que torna o 
trabalho gratificante é a 
possibilidade de levar 
condições para que pes-
soas e empresas consigam 
realizar seus projetos e 
negócios, dando a melhor 

satisfação possível para 
os associados”, afirma o 
gerente. 

A Cooperativa Cre-
diguaçu foi fundada em 
12 de fevereiro de 1992, 
na cidade de Descalvado, 
próximo à região de São 
Carlos, com o objetivo, 
inicialmente, de prestar 
serviços e assistência fi-
nanceira aos produtores 
rurais. Com o passar do 
tempo, tornou-se uma 
cooperativa de livre ad-
missão, modalidade auto-

rizada pelo Banco Central 
do Brasil, estando apta a 
atender qualquer pessoa 
física ou jurídica que de-
seja se tornar associado 
da instituição. Em quase 
30 anos de atividades, já 
ultrapassou a marca de 
25 mil associados e con-
ta, como citado, com 31 
agências, sendo a última 
inaugurada em Indaiatuba 
em Agosto deste ano. Ou-
tras três novas unidades já 
estão autorizadas e devem 
ser abertas logo no pri-
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A Muni é uma 
startup colom-
biana, presente 

em 3 países, incluindo 
o Brasil, que propõe um 
novo estilo de compras 
para o dia a dia. Sem 
um mercado físico, eles 
fazem negociação direto 
com os produtores.  
Desta forma, eles conse-
guem oferecer produtos 
frescos, com um preço 
até 40% menor do que 
em mercados comuns. 

Funciona da seguinte 
maneira: o cliente faz o 
pedido através do catá-
logo da Muni (que pode 
solicitar para seu Líder). 
Todos os pedidos feitos 
de domingo à sexta-fei-
ra, até as 20h, são en-
tregues no dia seguinte 
(entrega de segunda à 
sábado). Pedidos feitos 
de sábado e domingo, 
até as 20h, são entregues 

Muni Brasil: uma nova forma de 
fazer compras de supermercado
A Muni é uma startup que apresenta opção de renda extra, oferecendo um produto que sempre é necessário
BARBARA GARCIA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

na segunda-feira. 
Uma característica 

interessante da empresa 
são os chamados “líde-

emprego na pandemia, 
promovendo uma forma 
inovadora de trabalho 
remunerado. “A Muni 
traz muitas vantagens, 
tanto para os consu-
midores, quanto para 
os líderes”, garantem a 
coordenadora Muni In-
daiatuba, Helga Takeno.

Para o ano de 2022, 
tem planos para ex-
pandirem a empresa e 
chegarem a outras ci-
dades do interior do 
estado. São oferecidos 
uma grande gama de 
produtos: frutas, ver-
duras, carnes, produtos 
de higiene, e tudo o que 
você poderia encontrar 
em um mercado conven-
cional. Em Indaiatuba, 
a entrega funciona de 
segunda a sábado, e os 
pedidos para entrega no 
dia seguinte, devem ser 
feitos até as 20h. 

Conheça essa nova 
forma de serviço e sur-
preenda-se!

DIVULGAÇÃO

Entrega dia seguinte, excelência na qualidade dos produtos e preços convidativos são diferenciais

res”: colaboradores que 
oferecem os catálogos 
de produtos através do 
Whatsapp. Através do 

catálogo, eles efetuam 
as vendas, recebem os 
produtos e entregarem 
para pessoas próximas 

(vizinhos, parentes, 
condomínio). Com isso, 
recebem bonificações, 
e assim, garantir uma 
renda extra significati-
va, gastando 2 horas no 
celular, os bônus gira 
em torno de R$ 400,00 
por semana.

Justamente pelo fato 
de não contarem com 
lojas físicas, é que os 
produtos se mantêm 
frescos e de qualidade, 
por um preço muito 
competitivo. Outro di-
ferencial é que o proces-
so todo é feito online, 
o que em um cenário 
de pós-pandemia, fa-
cilita muito a rotina de 
clientes que ainda tem 
dificuldades para sair 
de casa. 

A Muni Brasil tam-
bém acredita que a opor-
tunidade oferecida aos 
“líderes” também pode 
trazer muitos benefícios 
para quem teve per-
das financeiras ou de 
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Os consumido-
res de veículos 
em Indaiatuba 

preferem fazer a com-
pra de carros novos ou 
usados pelo sistema de 
financiamento em vez 
do consórcio. A dife-
rença entre um modelo 
e outro chega a ser de 
95% para um e 5% para 
o outro.

Marco Aurélio, ven-
dedor da Visconde Veí-
culos, afirma que a van-
tagem do financiamento 
sobre o consórcio é que 
faz a preferência recair 
sobre ele e a principal 
vantagem é o fato de 
que com o financiamen-
to aprovado, o carro sai 
na hora.

Preferência
A maioria dos com-

Diferença entre os modelos de compra não é do conhecimento médio de quem vai ao mercado em busca de um novo veículo
ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

pradores não sabe exa-
tamente quais são as 
diferenças entre um 
modelo e outro de com-
pra. A principal é pe-
gar o carro na hora no 
financiamento, mas o 
consórcio pode ser uma 
boa opção se houver 
possibilidade de espe-
rar.

“P r inc ipa lmen te 
neste período em que 
não há carros novos dis-
poníveis no mercado. 
Com exceção de Volks 
e Fiat, que chegam de 
alguma maneira, os 
outros estão difíceis. 
Então, esperar pode 
levar ao consórcio”, diz 
José Renato Rocha, da 
Avenida Veículos.

Consórcio
O vice-presidente de 

negócios da Embracon, 
uma das principais ad-
ministradoras de con-

sórcios do país, afirma 
que cada modalidade 
tem os seus prós e con-
tras, conforme o perfil e 
o desejo do consumidor 
em cada caso.

“O consórcio é uma 
espécie de autofinan-
ciamento. Nesse caso, o 
comprador determina o 
valor do bem e quantas 
mensalidades deseja 

pagar. A parcela inclui 
taxa de administração. 
Depois se aguarda a 
contemplação a cada 
mês.

Financiamento
Já o financiamento é 

um sistema de crédito 
disponibilizado pelos 
bancos e via concessio-
nárias e revendas tam-

bém, pelo qual se faz a 
compra de um bem de 
forma parcelada, com 
valores de juros e taxas 
pré-definidos, podendo 
serem antecipados.

Por ser mais demo-
rado, o consórcio não 
é incentivado pelas re-
vendas e concessioná-
rias. Em algumas lojas, 
nem é oferecido. Na 

Avenida Veículos, por 
exemplo, os consórcios 
não passam de 20%. 
O financiamento soma 
70%. O resto é à vista.

Aquecimento
A Fenabrave (Fede-

ração Nacional de Dis-
tribuição de Veículos 
Automotores) observou 
uma elevação nas ven-
das de veículos no mês 
de outubro sobre setem-
bro, com crescimento 
da ordem de 5,44%, o 
que equivale no geral a 
150.079 vendas.

“O mercado está 
aquecido novamente, o 
que é um bom sinal de-
pois de uma pandemia, 
que não permitiu a ofer-
ta de veículos novos e 
ainda acabou tirando 
das revendas e conces-
sionárias o seminovo”, 
diz José Renato Rocha, 
da Avenida Veículos.

José Renato Gomes Rocha e Erik Douglas Ferreira, sócios-proprietários da Avenida Veículos

DIVULGAÇÃO
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Compradores de carros em Indaiatuba  
preferem o financiamento ao consórcio
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As escolas de todo 
o país ainda vi-
vem um ano atí-

pico, mas as perspectivas 
são bem positivas quanto 
à retomada de rotinas que 
já faziam parte da vida 
das crianças e jovens, 
no cotidiano escolar. O 
distanciamento social 
imposto pela pandemia 
conectou as pessoas por 
meio de diversas ferra-
mentas digitais, mas o 
desejo do reencontro pre-
sencial permaneceu nas 
mentes e nos corações 
de muitos.

Neste fim de ano, 
com planejamento, em-
polgação e alegria, o 
Colégio Meta conseguiu 
presentear os jovens 
estudantes das 3ªs séries 
do Ensino Médio e dos 
9ºs anos do Fundamen-
tal (anos finais) com 
os incríveis eventos de 
fechamento de ciclos, o 
que renovou a esperança 
e a motivação de todos, 
além de proporcionar 
um clima restaurador de 
emoções.

No dia 26 de no-

Colégio Meta: eventos de conclusão 
de ciclos movimentam sextas-feiras
Escola realizou diversas programações como o Meta Inspira, que se tornará tradição

vembro, aconteceu o 
1º Luau do Terceirão, 
o Meta Inspira, evento 
criado este ano para os 
formandos da 3ª série do 
Ensino Médio. Foi uma 
noite de muita emoção, 
marcada pelos laços de 
amizade e ainda com 
direito a muita música 
acústica ao vivo e dan-
ça. Uma das atividades 
propostas envolveu a 
entrega de uma carta 
aos estudantes, escrita 
por seus familiares. A 
leitura das cartas das 
famílias foi emocio-
nante, momento verda-
deiramente pleno em 
sentimentos.

O evento realmente 
inspirou, preencheu os 
participantes de aproxi-
mações inesquecíveis e, 
certamente, o Meta Ins-
pira se tornará tradição 
no Colégio Meta.

E não parou por aí! 
Na última sexta-fei-
ra, 03 de dezembro, 
aconteceu o Meta Camp 
“Conectados”, evento 
proporcionado aos es-

COLÉGIO META

Escola presenteou os estudantes das 3ªs séries do Ensino Médio e dos 9ºs anos do Fundamental

Atividades ocorrem todas as sextas no Parque Ecológico

INFORME PUBLICITÁRIO

UNIMAX
Curso de Fisioterapia inicia grupo de caminhada ‘Sigam-me os bons’

tudantes dos 9ºs anos 
do Ensino Fundamen-
tal (anos finais), com a 
meta de marcar a transi-
ção para o início de um 
novo ciclo de vida esco-
lar, a passagem para o 
Ensino Médio! O clima 
era de alegria, outra lin-
da noite linda recheada 
de emoções, interações 
e conexões entre todos 

os presentes. As dinâ-
micas foram cuidadosa 
e carinhosamente pen-
sadas para aproximar 
ainda mais esses jovens, 
naturalmente repletos 
de vida e expectativas! 
As brincadeiras não fal-
taram, cantar e dançar 
fez parte desta noite, 
tornando memorável o 

Com o intuito de 
promover saúde e bem-
-estar, os alunos do dé-
cimo semestre do curso 
de Fisioterapia do Gru-
po UniEduK criaram 
o grupo de caminhada 
“Sigam-me os bons”. O 
grupo realiza exercícios 
globais voltados aos ido-
sos, além de caminhadas 
e dinâmicas de sociali-

DIVULGAÇÃO/UNIMAX

marco da passagem do 
Ensino Fundamental 
para o Médio, além de 
muito divertido. O en-
volvimento dos profes-
sores do Ensino Médio 
foi ímpar, recebendo, 
acolhendo, se integran-
do aos formandos do 
9° ano até mesmo nas 
brincadeiras e na alegria 

descontraída, contagian-
te. A hora de leitura das 
cartas escritas pelas fa-
mílias foi surpreendente 
e reafirmou o quanto 
os sentimentos estão 
aflorados. 

Assim, em meio a 
tantas emoções, a Equipe 
Colégio Meta se orgulha 
por ter mantido a escola 
viva, por ter cultivado a 
serenidade, esperança, 
confiança, empatia, o 
respeito, afeto, mesmo 
frente ao medo e ao en-
frentamento de tantos 
desafios! Realmente 
trata-se de um registro 
marcante e memorável!

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

zação para esse público.
O projeto, criado em 

colaboração com a pro-
fessora Donatila Bar-
bieri de Oliveira Sou-
za, é apoiado também 
pelo DEREFIM (Dere-
fim Departamento de 
Reabilitação Física e 
Mental) da Prefeitura 
de Indaiatuba. Dessa 
forma, as atividades são 

realizadas toda sexta-
-feira no Parque Eco-
lógico de Indaiatuba, 
na altura da sede do 
DEREFIM, das 8h às 
9h. Atualmente, cerca 
de 30 pessoas partici-
pam do grupo.

Além de promover 
a saúde e lazer para 
os idosos, a ativida-
de dá a oportunidade 

para os estudantes de 
Fisioterapia desenvol-
verem a capacidade de 
organização e gestão de 
grupos. Além disso, os 
alunos também reali-
zam o planejamento de 
dinâmicas, exercícios e 
aferem a pressão arte-
rial (PA) e a quantidade 
de oxigênio no sangue 
dos idosos (SpO2). 
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Operação Papai Noel visa reforçar a 
segurança na área central da cidade

Com o fim de 
ano, as lojas do 
centro comer-

cial de Indaiatuba es-
tão funcionamento em 
horário especial. Por 
isso, para garantir a se- O reforço no patrulhamento das áreas comercias da cidade 

conta com viaturas convencionais, equipes táticas e motos

Ao todo, foram apreendidas 95 porções de maconha, 135 mi-
crotubos com cocaína e 62 pedras de crack pela Guarda Civil

 EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

APREENSÃO
12 ocorrências envolvendo drogas 
foram registradas no final de semana

gurança da população 
e dos comerciantes, a 
Guarda Civil de In-
daiatuba em conjunto 
com a Polícia Militar 
iniciou na segunda-
-feira (06), a Operação 
Papai Noel. O reforço 
no patrulhamento das 
áreas comercias da 

Somente no último 
fim de semana a Guar-
da Civil de Indaiatuba 
registrou 12 ocorrên-
cias envolvendo drogas 
ilícitas. 

De acordo com in-
formações, foram regis-
tradas três ocorrências 
no Jardim Morada do 
Sol, duas no Jardim 
Tancredo Neves, duas 
no Conjunto Habita-
cional Lúcio Artoni, o 
CDHU, um no Jardim 
São Conrado, uma na 
Vila Brigadeiro Faria 
Lima, uma no Jardim 
Califórnia e uma no 
Bairro Chácaras Vere-
das da Conquista.

Toda a droga loca-
lizada e todos os indi-
víduos abordados, en-
volvidos com o tráfico, 
foram apresentadas para 
a autoridade de plantão, 
na delegacia de polícia. 

Ao todo foram apre-

cidade conta com via-
turas convencionais, 
equipes táticas e mo-
tos, as quais possuem 
maior  agi l idade no 
deslocamento nas áre-
as com maior fluxo de 
veículos.

As equipes irão con-
tar com apoio do COI 

(Centro de Operações 
e Inteligência), que irá 
monitorar toda a área 
comercial. Caso seja 
necessário os guardas 
podem ser acionados 
através do telefone de 
emergência 153 e a 
Polícia Militar através 
do 190.

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prendeu na 
madrugada desta se-
gunda-feira (06), um 
homem com uma mo-
tocicleta roubada. 

O flagrante acon-
teceu no Bairro Santa 
Cruz quando a equipe 
realizava o patrulha-
mento preventivo do 

As equipes da Guar-
da Civil de Indaiatuba 
frustraram uma ação 
criminosa no centro da 
cidade na noite de sába-
do (4), após receber uma 
denúncia anônima.

Segundo informa-
ções, os criminosos ti-
nham como alvo uma 
instituição bancária, na 
Rua Cerqueira Cezar, na 
área central da cidade.

Ao receber a liga-

PRISÃO

DENÚNCIA

Indivíduo é preso com motocicleta furtada

Guarda Civil frustra possível ação 
criminosa no centro da cidade

bairro. Na Rua dos An-
túrios, suspeitou de dois 
homens empurrando 
uma motocicleta.

Ao notarem a apro-
ximação dos agentes 
os homens saíram cor-
rendo, mas um deles 
acabou detido. Ques-
tionado, ele disse não 
conhecer o outro indiví-

ção anônima, o COI 
(Centro de Operações 
e Inteligência) alertou 
as viaturas 120, 121 e o 
GAP 093 que foram até 
o local averiguar a de-
núncia. Com a chegada 
das viaturas os suspeitos 
fugiram, deixando para 
trás, dois bloqueadores 
de sinal, que já esta-
vam ligados utilizando a 
energia dos equipamen-
tos de ar condicionado 

duo. Ao consultar a pla-
ca da moto os agentes 
constataram que ela foi 
furtada no Jardim Rê-
mulo Zoppi na ultima 
sexta-feira (03). Diante 
dos fatos o indivíduo 
foi conduzido até a De-
legacia de Polícia, onde 
permaneceu preso em 
flagrante.

do banco, fontes de ali-
mentação para os blo-
queadores, tocas ninjas, 
alicates, pés de cabra e 
duas blusas. 

A Divisão de Inteli-
gência da Guarda Civil 
já está trabalhando nas 
imagens do monitora-
mento urbano para iden-
tificação dos indivíduos, 
auxiliando o Setor de 
Investigação da Polícia 
Civil que cuida do caso.

O patrulhamento será reforçado por conta do horário especial de funcionamento dos comércios

endidas 95 porções de 
maconha, 135 micro-
tubos com cocaína e 
62 pedras de crack. 
Uma mulher foi presa 
pela equipe do GAP 
094 no Jardim Morada 
do Sol, um homem foi 

preso pela equipe do 
canil 047 no Jardim 
Tancredo Neves, um 
pela equipe da viatura 
119 no CDHU e um 
pela equipe do canil 
105 no Bairro Chácaras 
Veredas da Conquista.
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Saúde Mental nas empresas: como 
criar um ambiente menos nocivo?
Doutora em psicologia diz que é necessária uma cultura empresarial menos agressiva

GOOGLE

Dias de trabalho 
estressantes, 
todo mundo 

tem. O perigo está em 
quando isso passa do 
limite, gerando doen-
ças emocionais. An-
siedade, depressão e 
burnout são as mais 
comuns, mas também 
existem outras que me-
recem atenção.

De acordo com um 
estudo promovido pela 
The School of Life, re-
ferência em cursos so-
bre inteligência emo-
cional, em parceria 
com a empresa Robert 
Half, especializada em 
recrutamentos, 37% 
dos funcionários com 
problemas emocionais 
têm medo de discutir 
a questão no ambiente 
de trabalho. 

A pesquisa também 
mostrou índices signi-
ficativos das doenças 
emocionais realiza-
das ao trabalho, tanto 
para quem está em 
posições de chefia e 
liderança, quanto para 
os subordinados. Entre 
os líderes estudados, 
a ansiedade se apre-
sentou em 63,5% dos 
casos; o estresse em 
48%; insônia em 28%; 
burnout em 20% e de-
pressão em 10%.

Em relação aos fun-

cionários em outros 
cargos, o cenário não 
foi muito diferente, a 
ansiedade apareceu em 
65% dos casos, segui-
do de 52% com desâ-
nimo, e 47% de estres-
se. Insônia, burnout, 
e depressão também 
aparecem em níveis 
parecidos com os dos 
chefes. 

A psicóloga, mestre 
e doutora na área Ga-
briela Fabbro Spadari, 
explica que o receio 
em debater sobre di-

ficuldades emocionais 
no ambiente profissio-
nal ainda é frequente 
porque infelizmente 
algumas pessoas ain-
da têm crenças de que 
admitir essas dificul-
dades é sinônimo de 
fraqueza. 

“São doenças, pa-
tologias da mente. Por 
isso devem ser enca-
radas da mesma forma 
que doenças do corpo. 
Não é culpa da pes-
soa, e nada tem a ver 
com falta de força ou 

empenho”, explica a 
especialista.

Ela sugere que as 
empresas se esfor-
cem para criar uma 
cultura institucional 
mais amigável, menos 
agressiva, em que a 
colaboração seja mais 
importante do que a 
competição. “Os tra-
balhadores só conse-
guem ser criativos se 
estiverem saudáveis, 
porque com a mente 
comprometida, é im-
possível ter ideias di-

ferentes, não apenas no 
sentido de criar novos 
produtos, mas também 
para sugerir mudanças 
na convivência diária 
e nas estratégias da 
empresa”. 

Ela complementa 
afirmando que, na prá-
tica, muitas empresas 
desejam colaborado-
res criativos, mas jus-
tamente quando eles 
propõem coisas novas, 
são barrados: ou por-
que os líderes imagi-
nam que a proposta 

será mais trabalhosa, 
demorada, ou que de-
mande maiores custos. 
Por isso é importante 
que os empresários 
estejam dispostos a 
colocar projetos novos 
em prática, para além 
de apenas incentivar 
ou cobrar a criativi-
dade.

“Se o funcionário 
é criativo, mas está 
em um local de tra-
balho muito rígido, a 
situação com certe-
za favorece o adoeci-
mento, pois a pessoa 
estará cotidianamente 
sentindo-se tolhida e 
reprimida”, explica a 
psicóloga.

Segundo a OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde), atualmente 
o Brasil é o quarto país 
mais ansioso do mun-
do e o quinto mais de-
primido. A pandemia 
também deixou esses 
quadros clínicos ainda 
mais agudos. 

Sendo assim, este 
é o momento para que 
os líderes tomem a 
saúde mental de toda 
a equipe como uma 
prioridade, compreen-
dendo a importância da 
discussão sobre esse 
assunto. Ambientes 
de trabalho saudáveis 
só serão possíveis com 
a atenção, cuidado e 
colaboração de todos 
os envolvidos. 

Pesquisa da The School of Life mostra que 37% dos trabalhadores têm medo de discutir problemas emocionais

BÁRBARA GARCIA 
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Em 2021, por ser o primeiro ano de mandato, a área de planejamento orçamentário elaborou o PPA

Fazenda ressalta a excelência 
fiscal obtida por Indaiatuba

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Secretaria da Fazenda manteve o benefício de isenção parcial do IPTU para 2021 como fez nos anos anteriores

A Secretaria da 
F a z e n d a  d e 
Indaiatuba é 

responsável por ad-
ministrar os recursos 
orçamentários e finan-
ceiros do município, 
atuando desde o plane-
jamento até a sua exe-
cução. Para viabilizar 
as ações de melhorias 
dos serviços públicos 
previstas no plano de 
governo, a pasta prima 
por manter o equilíbrio 
das contas e caminhar 
em sintonia com a Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal. Este processo 
envolve um trabalho 
diário de acompanha-
mento da previsão, 
administração e conta-
bilização das receitas e 
despesas.

Para o secretário da 
Fazenda, Orlando Sch-
neider Vianna, apesar 
de todas as adversida-
des vivenciadas com a 
pandemia da Covid-19, 
a gestão eficiente do 
prefeito Nilson Gaspar, 
atrelada a uma equipe 
técnica da Secretaria 
da Fazenda competente 

e comprometida, que 
diariamente se des-
dobrou nas contas do 
município, Indaiatuba 
se manteve em grau de 
excelência fiscal. “A 
partir de uma gestão 
pública eficiente e con-
tinuada a Execução Or-
çamentária de Indaiatu-
ba se baseia nos pilares 
que contemplam três 
elementos norteadores: 
responsabilidade, pla-
nejamento e controle, 
o que torna o município 
um ambiente propício 
para o desenvolvimen-

to industrial e empre-
sarial”.

Em 2021, por ser o 
primeiro ano de man-
dato, a área de plane-
jamento orçamentário 
elaborou o PPA (Plano 
Plurianual), que é o 
instrumento utilizado 
pelo governo para de-
finir as metas da admi-
nistração pública para 
os próximos quatro 
anos, além das peças 
de planejamento anuais 
que envolve a Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias e a Lei Orçamen-

tária Anual.
Para  assegurar  a 

transparência e ampliar 
a participação popular 
no processo de plane-
jamento orçamentário, 
a Pasta lançou o Pla-
nejamento Interativo. 
A ação disponibilizou 
entre 10 de março e 30 
de junho no site da Pre-
feitura um formulário 
eletrônico, o qual pos-
sibilitou a contribuição 
do cidadão com as de-
mandas consideradas 
prioritárias por ele.

Também este ano a 

Secretaria da Fazenda, 
a pedido do prefeito 
Nilson Gaspar, em con-
junto com a Secretaria 
de Negócios Jurídicos 
lançou o Programa de 
Regularização Fiscal 
(Refis-2021). A Lei nº 
7.545/2021 foi sancio-
nada em janeiro com 
o objetivo de auxiliar 
o contribuinte duran-
te a pandemia da Co-
vid-19.  O programa 
prevê desconto nos ju-
ros e multas de tributos 
municipais gerados até 
o dia 31 de dezembro 

de 2020.
Ass im como nos 

anos anteriores a Fa-
zenda manteve para 
2021,  para quem já 
conquistou o benefí-
cio, o Requerimento de 
Isenção Parcial IPTU 
para os Aposentados 
- Lei 4760/2005, com 
a l te rações  pe la  Lei 
4890/2006, não sendo 
preciso efetuar nova-
mente a solicitação.

Com a retomada das 
atividades econômicas, 
devido o avanço do 
processo de imunização 
da Covid-19, o total de 
receitas recadadas até 
o mês de outubro foi 
de R$ 998.857.929,81 
e já supera o valor de 
R$  907 .000 .000 ,00 
previsto para o ano. 
As principais receitas 
no período são: ICMS 
R$ 269.533.279,58; 
Fundeb R$ 124.192. 
0 2 1 , 3 3 ;  I P T U  R $ 
1 0 6 . 1 4 6 . 3 5 3 , 5 3 ; 
I S S Q  R $  9 8 . 8 3 6 
. 3 1 9 , 9 0 ;  F P M  R $ 
70.585.619,70; IPVA 
R$63.781.102,27; SUS 
[ t ransferênc ias ]  R$ 
55.400.584,36; IRR-
FR$ 36.739.569,91; 
ITBI R$ 58.204.745,08.

D A  R E D A Ç Ã O
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Após quase dois anos 
de paralisação, os 
jogos do futebol 

amador em Indaiatuba se-
rão retomados oficialmente. 
A confirmação é da Liga 
Regional Desportiva Indaia-
tubana (Lidi), que já tem 
calendário pronto para o 
próximo ano. Mas, segundo 
a entidade, para entrar em 
campo será necessário estar 
vacinado contra a Covid-19. 

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, o presidente 
da Lidi, Rogério Pontara, 
informou que todas as com-
petições começarão do zero 
e não do ponto que foram 
paralisadas, em meados de 
março de 2020. 

A única competição que 
voltou de onde foi paralisada 
é a 2ª Cup 45 Super Más-
ter, promovida em conjunto 
entre Lidi e a Associação 

Com exigência de vacina contra a Covid, 
futebol amador volta no mês que vem 
Liga calcula prejuízo de R$ 30 mil por conta da paralisação dos jogos durante a pandemia   

Indaiatubana de Futebol 
Amador (Aifa). Na ocasião, 
a competição retornou em 24 
de outubro deste ano e teve 
como campeã a equipe do 
Amigos do Arthur, após ven-
cer por 1 x 0 o Manchester. 

Para a volta oficial do 
futebol amador, a Lidi rea-
lizou congresso técnico com 
as equipes e já vai ter bola 
rolando em janeiro de 2022. 
De acordo com o calendário 
divulgado pela entidade, 
duas competições devem 
iniciar no dia 16 de janeiro: 
a Copa Vila Avaí e a Copa 
da Amizade. 

Outras 12 competições 
devem ser realizadas em 
2022 no futebol amador de 
Indaiatuba. Já as competi-
ções de base (Sub-11, 13, 15 
e 17) não serão realizadas no 
próximo ano, segundo a en-
tidade. (Veja a programação 
no box). 

Entre as principais mu-
danças para a próxima tem-

CIDA SANTOS FOTOGRAFIA 

Após quase dois anos de paralisação, competições oficiais retornam aos campos de Indaiatuba

J E A N  M A R T I N S
maisexpressao@maisexpressao.com.br

porada, está a exigência de 
estar vacinado contra a Co-
vid-19. “Existe um protocolo 
a ser seguido e a apresenta-
ção da vacinação deverá ser 
feita no ato de inscrição do 
atleta”, pontua o presidente 
da Lidi. 

Pontara informou ainda 

que não haverá punição a 
atletas que possivelmente 
teriam jogado em competi-
ções clandestinas durante a 
pandemia. 

“Nosso estatuto prevê 
que times filiados (Série 
Especial, A1 e A2) precisam 
de autorização da entidade 

para disputar campeonatos 
fora da entidade. O que se 
observou durante as proibi-
ções é que equipes varzeanas 
disputaram campeonatos 
clandestinos, por isso não 
temos como punir entidades 
não filiadas. Ademais, não 
se consegue ter controle 

sobre atos clandestinos e 
ilegais para conseguir punir”, 
salienta Pontara. “Não existe 
informação oficial de que 
clubes filiados disputaram 
campeonatos clandestinos.”

Recomeço 
Apesar de o momento 

ainda ser de cautela, a volta 
oficial do futebol amador é 
vista com grande expectativa. 
Ainda mais depois de um 
momento difícil e de preju-
ízos para a Lidi. 

“O dano é social e ma-
terial. A entidade deixou de 
arrecadar cerca de 30 mil 
até a presente data. Valores 
esses que servem para des-
pesas da entidade e compra 
de material que é revertido 
aos filiados. Foram reali-
zados empréstimos junto 
os diretores para arcar com 
despesas como água, luz, 
telefone, internet e despesas 
para conservação do prédio”, 
lamenta. 



Vídeo produzido pelos alunos chama-se ‘Corpo Tambor’ e debate o racismo

Colégio Laura Fahl participa de 
Mostra de Cinema e Educação

O documentário 
em Curta Me-
tragem “Corpo 

Tambor – heranças ne-
gras no cotidiano es-
colar”, produzido por 
alunos do Ensino Fun-
damental do colégio 
público Laura Fahl, foi 
selecionado para parti-
cipar da ‘Mostra Cine-
ma e Educação TRAKI-
NAGEM’.

A mostra é online, e 
reuniu  

vídeos produzidos 
por estudantes de vá-
rias localidades. Entre 
os dias seis e oito de 
dezembro, a programa-
ção da Mostra ofereceu 
debates e exibições de 

filmes gravados por ou-
tros estudantes.

Para esta produção, 
participaram os alunos 
do terceiro ao quinto ano 
do ensino fundamental, 
entre oito e dez anos. 
A temática envolveu 
discussões sobre cultu-
ra afro-brasileira e os 
problemas do racismo, 
já que a proposta esteve 
ligada em atenção ao 
feriado da Consciência 
Negra, comemorado 
no último dia 20 de no-
vembro.

O vídeo foi orientado 
pela professora Marina 
Janine Costa, e com a 
colaboração de muitos 
outros professores, entre 
eles:  Reinado Roberto 
da Silva, Ana Paula de 
Carvalho Fabro, Simo-

ne Ribeiro de Campos 
Salles, Agnis de Lima 
Araújo, Evilázia de Oli-
veira Alves, Shirlei Van 
Groll.

Para a professora 
Lucelaine Zampolin, 
gestora da Escola Laura 
Fahl e também coprodu-
tora do documentário, 
“a ideia de proporcionar 
aos alunos uma chan-
ce de produzir e atu-
ar, criando um produto 
midiático, faz com que 
eles deixem a posição de 
espectadores e passam 
a ser protagonistas”, 
ressalta ela. 

Do ponto de vista da 
educação, ela também 
salienta a importância 
dos alunos perceberem 
formas de comunicação 
além da fala e escrita. 

COLÉGIO LAURA FAHL

“O modo como nos 
expressamos através de 
roupas e gestos também 
é muito significativo, 
então é importante que 
eles estejam conscien-
tes ao construírem suas 
identidades”, explica.

A atividade também 
foi estimulada pelas 
leis 10.639 de 2003, e 
11.645 de 2008, que ins-
tituíram a necessidade 
de trabalhar temas liga-
dos aos povos indígenas 
originários e as popula-
ções afro-brasileiras.

Se você gosta de ci-
nema e ficou interes-
sado no trabalho das 
crianças, pode assistir 
através do Youtube, 
pelo link: https://www.
youtube.com/watch?v=-
1CFA0KrweTs.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

O vídeo ‘Corpo Tambor’ surgiu a partir de uma das atividades realizadas em atenção à passagem do Dia da Consciência Negra 

AMOR, SUBLIME AMOR
Lançamento - Romance / Musical - 
Classificação 14 anos - 156 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Quarta (15): 15h10 [TC] 
/ 19h30 [TC]
..............................................................
A CRÔNICA FRANCESA
Sessão do “Cineclube Indaiatuba” - 
Comédia Dramática - Classificação 14 
anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente na Terça (14): 19h30
*Para a sessão “Cineclube”, ingresso 
único R$ 12,00 por espectador
..............................................................
MATRIX (1999)
Voltando em cartaz o primeiro filme da 
série - Ação / Ficção - Classificação 14 
anos - 135 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Terça (14): 21h00
Polo Shopping Somente Sábado (11) 
e Domingo (12): 16h45 [VIP]
..............................................................
HARRY POTTER E A PEDRA 
FILOSOFAL (3D)
Novas exibições em comemoração aos 
20 anos de lançamento - Aventura / Fan-
tasia - Classificação Livre - 152 minutos
3D - LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente Domingo (12): 14h00 [TC] 
/ 20h30 [TC]
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Domingo (12): 17h15 [TC]
Polo Shopping
Somente Domingo (12): 14h00
..........................................................
HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA 
PARA CASA
Pré-estreia mundial - Ação / Aventura 
- Classificação 12 anos - 148 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quarta (15): 20h00 / 22h30 [TC]
Polo Shopping Quarta (15): 21h00 
[VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (15): 19h15 [TC] / 21h00
Polo Shopping
Quarta (15): 19h15 / 20h15 / 22h30
3D - DUBLADO
Polo Shopping
Quarta (15): 21h40
..............................................................
KING RICHARD: CRIANDO 
CAMPEÃS *
2ª semana - Drama Biográfico - Classi-
ficação 12 anos - 144 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9) a Segunda (13): 20h00
*este filme será exibido somente até 
segunda, dia 13
..........................................................
RESIDENT EVIL: BEM-VINDO A 
RACCOON CITY
2ª semana - Ação / Terror - Classifica-
ção 14 anos - 108 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Sábado (11), 
Segunda (13) e Terça (14): 19h10
*esta versão não será exibida no domin-

BÁRBARA GARCIA
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go, dia 12, e na quarta, dia 15
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Sábado (11), 
Segunda (13) e Terça (14): 21h40
Domingo (12): 20h50 Quarta (15): 
18h25 [VIP]
.............................................................
MISSÃO RESGATE
2ª semana - Ação / Aventura - Classi-
ficação 14 anos - 109 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Sábado (11), 
Segunda (13) e Terça (14): 18h20 
/ 21h20
Domingo (12): somente 21h20
Quarta (15): 17h00
............................................................
CLIFFORD - O GIGANTE CÃO 
VERMELHO
2ª semana - Aventura / Comédia / 
Família - Classificação Livre - 97 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (9) a Terça (14): 16h10 / 18h35
Quarta (15): 16h10 / 18h50
............................................................
CASA GUCCI
3ª semana - Drama - Classificação 16 
anos - 158 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13) 
e Terça (14): 20h30 [TC]
Sábado (11): 16h45 [TC] / 20h30 [TC]
Domingo (12) e Quarta (15): 16h45
Polo Shopping Quinta (9) a Segunda 
(13): 19h45 [VIP]
*este filme será exibido no Polo 
somente até segunda, dia 13
.....................................................
ENCANTO
3ª semana - Animação / Família - 
Classificação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9), Sexta (10), Segunda (13), 
Terça (14) e Quarta (15): 16h10 / 
18h35
Sábado (11) e Domingo (12): 14h20 
/ 16h10 / 18h35
Polo Shopping
Quinta (9) a Terça (14): 14h55 / 
17h35 / 20h20
Quarta (15): 14h55 / 17h35 / 19h45
....................................................
GHOSTBUSTERS - OS CAÇA-
-FANTASMAS: MAIS ALÉM
4ª semana - Ação / Aventura / Co-
média - Classificação 12 anos - 125 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (9), Sexta (10), Sábado (11), 
Segunda (13) e Terça (14): 15h40
*este filme não será exibido no domin-
go, dia 12, e na quarta, dia 15
..........................................................
ETERNOS
6ª semana - Ação / Aventura - Classi-
ficação 14 anos - 157 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (9), Sexta (10), Sábado (11), 
Segunda (13) e Terça (14): 15h40 
/ 21h00
Domingo (12): somente 17h20
Quarta (15): somente 15h40



Concurso tem 60 participantes e irá arrecadar alimentos para o Fundo Social Solidário

Miss Infanto-Juvenil 2021 será 
realizado no próximo domingo (12)

No dia 12, do-
mingo, às 15h, 
o Miss Infan-

to-Juvenil 2021 reali-
za o seu 12º concurso 
no Shopping Jaraguá. 
Com cerca de 60 par-
ticipantes, o evento 
conta com as categorias 
baby, para crianças de 
6 a 36 meses, e infan-
to-juvenil, de 4 a 17 
anos. O concurso irá 
avaliar três critérios 
para definir os vence-

dores de cada catego-
ria: beleza, simpatia e 
desenvoltura e conta-
rá com embaixadores 
importantes em cada 
categoria, como a Bella 
Cypri, filha do cantor 
sertanejo Edson e de 
Deia Cypri. 

Mais importante do 
que vencer, o Miss In-
fanto-Juvenil trabalha 
também toda a parte de 
engajamento e respon-
sabilidade das crianças 
e adolescentes, como 
contou a idealizadora, 

Juliana Felizatti. “A 
ideia principal é esti-
mular a autoestima, a 
cultura e a educação, 
tanto que cobramos 
uma participação ativa 
nas escolas, vemos os 
boletins”, disse Julia-
na. 

Aspecto Social
O aspecto social 

também sempre é le-
vado em conta durante 
a realização dos con-
cursos de Miss Infan-
to-Juvenil. Em 12 anos 

de existência, o even-
to que entrou para o 
calendário oficial do 
município já arreca-
dou mais de 10 mil 
brinquedos para que a 
Prefeitura de Indaia-
tuba fizesse o repasse 
adequado às crianças. 
Neste ano, o objeto 
pedido mudou, com a 
arrecadação de 1kg de 
alimento não perecível, 
que será repassado ao 
Fundo Social de Soli-
dariedade de Indaiatu-
ba (Funssol). 

Prefeito com Misses, Sophia Barreto (Mirim), Maria 
Martins (Infanto Juvenil) e Beatriz Rezende (Juvenil)

DIVULGAÇÃO

MÚSICA
Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta Concerto de Natal

A Orquestra Sin-
fônica de Indaiatuba 
encerra a temporada 
2021 com o Concerto 
de Natal, que acontece 
dia 11 de dezembro, 
às 19h, no Bosque do 
Casarão Pau Preto, 
com as participações 

da soprano Laura Du-
arte, do tenor Arthur 
Raymundo e da Or-
questra Jovem de In-
daiatuba, com direção 
artística e regência 
do maestro Paulo de 
Paula. O evento conta 
com o apoio da Pre-

feitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura. 
O concerto ganha uma 
segunda sessão no dia 
19 de dezembro, no 
Mosteiro de Itaici.

Com o propósito 
de transparecer o es-

pírito brilhante dessa 
época do ano através 
da música, o repertó-
rio dos concertos traz 
árias e canções nata-
linas, mescladas com 
obras instrumentais, 
especialmente selecio-
nadas para a ocasião. 

Integram o repertório 
Every Valley e Rejoi-
ce, de Georg Friedrich 
Händel (extraídos da 
obra Messias); Hal-
lelujah, de Leonard 
Cohen; White Christ-
mas, de Irving Ber-
lin; Gesù Bambino, 

de Pietro Yon; e Con-
certo Alla Rustica, de 
Antonio Vivaldi.

Em conjunto com 
a Sinfônica neste es-
petáculo, participam 
dois solistas convida-
dos: Laura Duarte e 
Arthur Raymundo. 

LUCAS MANTOVANI
redacao@maisexpressao.com.br
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Inaugurou no último sábado dia 04 de Dezembro o Sr.Granel, com degustação de produtos da loja, recebeu 
amigos e clientes, a loja é completa com produtos naturais, saudáveis,  sem glúten, sem leite, sem lactose, 
veganos e muito mais, fica em Itaici na Alameda Ezequiel Mantoanelli, 333. Parabéns Rose, Rodrigo e equipe, 
desejamos muito sucesso!!

O Polo Shopping Indaiatuba recebeu para uma linda Homenagem ao cantor Frank Sinatra, o cantor 
Bruno Vincenzi finalista do programa Canta Comigo da TV Record,  foi uma noite incrível,  com 
sucessos de Frank Sinatra e clássicos natalinos. Parabéns ao Polo Shopping e Andrea Fernandes 
pela maravilhosa escolha que encantou a todos que estavam presentes!!

Teve aniversariante nesta semana, nosso parceiro 
e amigo Marcos Stoco da RBC Transportes, que 
recebeu um carinho, um delicioso Bolo da Madre. 
Parabéns Marcos, muitas felicidades e sucesso 
sempre!!

No dia 04 a loja Flores do Park completou um ano de Casa Nova, foi um dia de muitas ofertas e surpresas 
para os clientes. E se você ainda não conhece, não perca tempo, você vai se encantar. Leve a beleza da 
natureza pra sua casa! A loja fica na Rua Armando Salles de Oliveira,  73 ( esquina com Parque Ecológico). 
Na foto Rogério proprietário do Flores do Park com Junior do Banco Sicoob parceiro de negócios. Desejamos 
Parabéns e muito sucesso Rogério e Família!!

Faça como a Karen Moreno cliente do Thiago Felix 
Hair. Que se arrumou pra sua confraternização e 
saiu linda pra curtir. E você vai ter confraternização? 
Agende seu horário e saia prontinha pra curtir e 
comemorar muito!!
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Colégio Meta 

Nossas clientes Gabriela, Tatiane e Kauane do Fogão 
Real, recebendo um lindo arranjo da Recanto das Flores, 
carinho do Jornal Expressão.

No último dia 5/12 foi a vez de apagar velinhas o 
nosso cliente Kleber da Esquadro Topografia, que 
recebeu um delicioso Bolo da Madre, mimo desse 
semanário. Desejamos felicidades e que Deus o 
abençoe eternamente!

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, galpão comercial. 
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.

Nosso cliente Cristian da Inset Clean aniversariou no 
último dia 7/12.O Jornal Mais Expressão deseja parabéns, 
felicidades sempre e que Deus o abençoe grandemente! 

 Meninas do 1º ano A recebendo a medalha da Copa 
Intervalo - unidade I.

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

Adelaide Decorações

Edson, sua esposa Deia com a filha Belinha, se 
reunem com o prefeito Nilson Gaspar para os 
ultimos detalhes do evento.

Acontecerá no próximo dia 12/12 no 
Shopping Jaraguá a partir das 15h, o 
maior Concurso Infantil Miss e Mister 
2021 em prol das entidades da nossa 
cidade. Edson, sua esposa Deia e a 
filha Belinha, embaixadora do evento, 
convidam à todos. Vai ser um arraso! 
Entrada 1Kg de alimento. Vamos 
prestigiar! 

Mr. Roof

Concurso Miss e Mister 
acontecerá nesse domingo
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CA09369 - JARDIM SANTA RITA - CASA TÉRREA COM 
EDÍCULA - AT 233,92 m2 - AC 150, 64 m2 . Casa Principal 
-  AC 150,64 m2:  01 sala, 02 dormitórios (sendo 01 com 
armário), cozinha com armários planejados, WC social 
com box, lavanderia, garagem para 02 autos (sendo 01 
coberta), piso em porcelanato.  Edícula -  AC 45,50 m2:  
01 sala, 01 dormitório,  cozinha com gabinetes, 01 WC 
Social com box , piso frio. Excelente localização - Loca-
ção R$ 2.700,00 + IPTU. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 – TEL: (19) 97168-2829

AP05348 - AU 69 m² - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
VISTA EM CONDOMÍNIO CLUBE - JARDIM SEVILHA  - 03 
dormitórios sendo 02 com planejados - 01 suíte com isola-
mento acústico, WC Social, sala 02 ambientes com fecha-
mento da varanda com vidro retrátil, cozinha completa pla-
nejada, área de serviço com com fechamento em vidro e 
planejada, garagem para 01 auto. Condomínio em excelen-
te localização com portaria 24h além de área de lazer com 
quadra poliesportiva, espaço gourmet, piscinas adulto e 
infantil, espaço fitness, sauna, salão de festas, mini golf 
e conveniência, playground, spa, brinquedoteca, solarium 
deck. R$ 395.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 
9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09759 - AT. 300m² - AC. 279m² - SOBRADO COM ACABA-
MENTO SUPERIOR EM CONDOMÍNIO FECHADO ALTO PADRAO 
- RESIDENCIAL DONA MARIA JOSÉ -  sobrado com 04 suítes 
sendo 03 com closet e 01 térrea, sala 02 ambientes, área de luz, 
escritório reversível para sala de cinema, lavabo, cozinha tipo 
americana com coifa e cooktop, área gourmet com pia e cook-
top, quarto - pia com WC na parte exterior, lavanderia, piscina 
preparada para aquecimento com ducha, garagem para 04 autos. 
Imóvel com excelente acabamento, aquecimento solar, climati-
zado com ar condicionado inverter, jardim em condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 1.780.000,00. COR-
RETOR MÁRCIO LIMA – TEL:(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852

CA09752 - CONDOMÍNIO JARDIM PORTAL DE ITAICI - AT 
360m² AC 210m² - 04 dormitórios sendo 02 suítes 01 máster, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas, área gourmet com churrasqueira, escri-
tório /ateliê planejado, condomínio com portaria 24 horas. R$ 
1.050.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19)  99414-3299

CA09757 - JARDIM EUROPA II - CASA TÉRREA SEMI MO-
BILIADA - AT 250m², AC 150,40m², 3 Dormitórios (sendo 
1 súite), WC Social, Sala 2 Ambientes (estar e jantar), 
Cozinha Planejada, Despensa, Área de Serviço, Edícula 
c/ Churrasqueira e Banheiro de Apoio, Quintal, Jardim e 
Garagem p/ 4 Carros (2 cobertos).Cozinha com forno elé-
trico, cooktop, exaustor, lava louças e geladeira. A casa 
ficará com os guarda roupas, mesa c/6 cadeiras, sofá 
retrátil e máquina de lavar roupas. Locação: R$ 5.000,00 
+ IPTU. CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI: 129578  
TEL: (19) 99907-6516.

CA09758- PARQUE DAS NAÇÕES - PRÓXIMO AO SHO-
PPING, ESCOLAS, BANCOS E SUPERMERCADOS-AT.125m² 
AC.139m²- 03 dormitórios, sendo 01 suíte, cozinha planejada, 
cooktop, coifa, sala com ar condicionado, wc social, lavanderia, 
churrasqueira, 02 vagas de garagem com portão eletrônico. 
R$ 2.400,00 + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09729 - Casa comercial - térrea - AU 60m² -  2 
salas - garagem coberta que poderá ser fechada por 
vidro para adaptar ambiente - excelente localização - 
ideal para salão de beleza - escritórios - R$ 1.700,00 
+ IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA06960 - PARK REAL - AT 150m², AC 103m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suite, WC social, sala ampla, cozinha 
americana, lavanderia, churrasqueira, garagem para 02 
autos. Excelente condomínio com área de lazer comple-
ta. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU. . CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

TE06453 - OPORTUNIDADE EXCELENTE TERRE-
NO NO JARDIM MORADA DO SOL - 125m² - VEN-
DA R$ 122.000,00. CORRETORA VILMA – CRECI: 
123124 – TEL: (19)  99414-3299

CA09430 - CASA A VENDA CONDOMINIO VILA 
FORMOSA - INDAIATUBA/SP - AT.130 m².AU.99 m² 
03 dormitórios ( sendo 01 suíte), sala de estar, sala 
e jantar, wc social, cozinha planejada, lavanderia e 
garagem. R$ 460.000,00. CORRETORA JUDITE GO-
MES CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09267 - MORADA DO SOL - CASA TÉRREA 
COM EDÍCULA SOBRADO- AT 250 m², AC 180 m² 
- 03 dormitórios,  ampla cozinha americana, Sala,  02 
WC social, área gourmet  com churrasqueira conju-
gada a  lavanderia  e a uma ampla garagem.  Possui 
uma edícula sobrado  que consiste em:  salão  de 3m 
X 9m e 01 WC no térreo. 07 vagas para garagem. Ex-
celente  localização: a alguns passos  do Parque Eco-

lógico,  próximo as  escolas ,  posto de saúde mu-
nicipal (UPA) e de uma das principais rodovias com 
acesso a vários municípios e aeroporto de Viraco-
pos. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO - VENDA 
R$ 500.000,00. CORRETORA YURICO – CRECI: 
144049 – TEL: (19) 97168-2829

CA09581 - VILA ALMEIDA - CASA TÉRREA - AT 
200 m² - AC  93 m² -sala, cozinha com planejados,  
03  dormitórios (sendo 01 suíte), 01 WC Social, 
área de luz, lavanderia e quintal amplo. ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO - VENDA R$ 550.000,00. COR-
RETORA YURICO – CRECI: 144049 – TEL: (19) 
97168-2829

CA09713 - JARDINS DO IMPÉRIO - CASA NOVA 
- AT. 150 m² AC. 115 m² - 3 dormitórios (sendo 1 
suíte com closet), sala  de estar, cozinha plane-
jada, wc social, área gourmet com planejados e 
churrasqueira, lavanderia e garagem para 2 autos 
coberta. preparação para ar condicionado e aque-
cimento solar. R$ 680.000,00. Fica pronta até o 
final de Outubro/2021.. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09653- AT.150 m² AC.105m² - EXCELENTE 
CASA TÉRREA EM CONDOMÍNIO FECHADO - 
VILA PARATY - construção nova sendo  03 dor-
mitórios - 01 suíte, sala 02 ambientes com pé di-
reito duplo, cozinha integrada, área gourmet com 
churrasqueira, quintal, lavanderia, garagem 2 va-
gas. Casa toda preparada para aquecimento solar 
e infra para ar condicionado. Condomínio com in-
fraestrutura de lazer completo e portaria 24h. VEN-
DA R$ 650.000.00. . CORRETOR MÁRCIO LIMA 
– TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

LOCAÇÃO

AP05350  - AU.55 m²- VILA HOMERO-SKY HOME 
MOBILIADO- 01 Suíte, lavabo, sala, cozinha planejada, 
coifa, cooktop, geladeira, forno microondas, maquina 
lava e seca, ar condicionado, persianas automatizadas, 
cama, deposito privativo no andar, planejados alto pa-
drão, 01 vaga de garagem. R$ 2.800,00 + COND. + IPTU. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: 
(19) 99293-1797.

AP05347 - CLASS - AU.80m² - 03 dormitórios planejados 
sendo 01 suite, chuveiros com aquecimento a gás, sala 
com móvel planejado, cozinha planejada, lavanderia 
planejada, sacada, portaria 24 hrs, hobbybox, garagem 
para 02 autos cobertos, localização excelente. R$ 
2.500,00+Cond+IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI: 
123124 – TEL: (19)  99414-3299

AP03566 - WINDS - AU 103,47m² - Apartamento novo 
pronto para morar, com 03 dormitórios sendo 01 suíte 
(todos com armários e ar condicionado), WC social, 
roupeiro, sala ampla dois ambientes (com ar condicio-
nado) e armários, lavabo,  cozinha planejada, lavande-
ria com armários fechada, aquecedor à gás já instala-
dos, duas vagas de garagem tamanho G. R$ 3.300,00 
+ COND. + IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09705- VILLAGGIO DI ITAICI-MOBILIADA-
-AT.150m².AC.136m²- 03 dormitórios sendo 01 suíte,wc 
social, sala, cozinha, lavanderia, 02 vagas de garagem 
(mobiliada. R$ 4.900,00 +COND.+IPTU. CORRETORA 
LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-
1797.
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 31465- Apartamento  Jardim Juliana - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.250,00 + 
Cond + IPTU

3 ref site 9514- Casa Jardim Residencial Veneza - 2 dorm, 
sala, cozinha, banheiro, churrasqueira e garagem - R$ 
2.000,00 + IPTU

7 Ref site 30215- Casa Vila Todos os Santos  - 4 dorm, ba-
nheiro, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 530.000,00 

8 ref site 31339 - Jardim Novo Horizonte  - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 735.000,00

4 ref site 31464 - Apartamento Residencial Monte Verde- 2 
dorm, sala, sacada, coz, área de serviço e garagem R$ 
1.500,00 + Cond + IPTU

5 ref site 4185- Apartamento Vila Brizolla -3 dorm, sala, coz, 
wc social, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + Cond + 
IPTU

2 ref site 31181- Casa Jardim Alice  - 3 dorm , sala , coz , ba-
nheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 2.850,00 
+ IPTU

10 ref site 25117- Terreno Jardim Regente  Lote de 431 m² - 
R$ 380.000,00

11 ref site 31313 - Apartamento Vila Sfeir  - 1 dorm, coz, sala, 
banheiro social e garagem - R$ 140.000,00 + Cond + IPTU

12 ref site 31456 - Apartamento  Jardim Barcelona- 2 dorm, 
coz, sala, área serviço e garagem - R$ 330.000,00 

9 ref site 23475- Terreno  Recanto Campestre Internacio-
nal de Viracopos Gleba 1 - Lote de 1.000 m² residencial R$ 
240.000,00

1 ref site 8277- Casa Jardim Morada do Sol   - 1 dorm , sala, 
coz, banheiro e área de serviço R$ 750,00 
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CASAS

CA00543-JD. REGENTE3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas. .... R$ 424.000,00
CA00442-JD.MONTE CARLO-2 dorms +dep+2 vagas. ...... R$ 390.000,00
CA00521-VILA FURLAN- 3 dorms +dep+1 vaga. ............... R$ 380.000,00
CA00537-MOACYR ARUDA- 2 suites+dep+2 vagas c/ piscinaR$ 530.000,00
CA00544-VILA MARIA- 2 dorms c/ suíte+dep+3 vagas .... R$ 445.200,00
CA00519-JARDIM REGINA-3 dorms c/+dep+3 vagas ....... R$ 583.000,00
CA00513-JUCELINO KUBITSCHEK- 4 dorms+dep+2vagas R$ 400.000,00
CA00522-BELO HORIZONTE-2dorms c/ suíte+dep+2vagas. ....................  
............................................................................................. R$ 390.000,00
CA00527-BOA ESPERANÇA-3 dorms c/suíte+dep+2vagas ......................  
............................................................................................. R$ 500.000,00
CA00510-JD. BARCELONA-3 dorms+dep+2 vagas. ........... R$ 552.000,00
CA00526-NOVA INDAIA-3 dorms c/ suíte+2 vagas ......... .R$ 402.800,00
CA00515-JD.BELA VISTA- 3dorms+dep+2vagas ............... R$ 742.000,00
CA00512-PARQUE DAS NAÇÕES-3dorms+de+2 vagas. ... R$ 477.000,00
CA00529-JD. PRIMAVERA-4 dorms c/ suíte +dep+3 vagas. .....................  
............................................................................................. R$ 530.000,00
CA00554-VILA SUIÇA-2dorms+dep+permuta .................. R$ 500.000,00
CA00555-CIDADE JARDIM-3 dorms+closet+planejados. . R$ 590.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00532-PARK REAL-3 dorms c/ suíte +dep+ 2 vagas. .... R$ 660.000,00
CA00487-MONTREAL-3 dorms c/ suíte +dep+2 vags. ...... R$ 640.000,00
CA00468-BRESCIA-3 dorms c/ suíte+dep+2 vagas  ......... R$  830.000,00
CA00463-VILLA ROMANA- 3dorms(suíte)+dep e c/piscina .....................  
......................................................................................... .R$ 1.400.000,00
CA00465-DONA LUCILLA-3 suítes +dep+4 vagas. ..........R$ 1.650.000,00
CA00484-MARIA JOSÉ-3 suíte + dep + piscina +4 vagasR$ 1.390.000,00
CA00473-SANTA CLARA- 3dorms+dep+área de lazer 3vagas ..................  
.......................................................................................... R$ 2.500.000,00
CA00550-HELVÉTIA PARK-4 suítes+dep+4 vagas alto padrão. .................  
.......................................................................................... R$ 2.390.000,00
CA00540-TERRA COTA- 4 suítes+dep+4 vagas e piscina .R$2.000.000,00

APARTAMENTO

AP00159-JD. ALICE-2 dorms +dep+1 vaga ........................ R$ 230.000,00
AP00197-SOHO- 03 dorms+dep+2 vagas ......................... R$ 493.000,00
AP00213-EDIFICIO LA SPEZIA- 2 dorms+dep+1 vaga ....... R$ 420.000,00
AP00169-EDIFÍCIO DUE-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas. .. R$ 950.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. ....... R$ 325.000,00
AP00202-VILA MARIA ELENA-2dorm+dep+2vagas. ........ R$ 350.000,00
AP00207-SÃO CONRADO-2 dorms +dep ......................... .R$ 180.000,00
AP00214-CENTRO- 2 dorms c/ suíte+dep+1 vaga. ........... R$ 478.000,00
AP00218-VISTA VERDE-3 dorms c/1 suíte+dep+2vagas .. R$ 385.000,00

CHÁCARAS

CH00068-TERRAS DE ITAICI- 3 dorms +dep +piscina ... .R$ 1.350.000,00
CH00076-TERRAS DE ITAICI-3 dorms+dep+2 vagas. .....R$ 1.080.000,00
CH00075-VALE DAS LARANJEIRAS-3 casas + áreas de lazer+piscina.......  
...........................................................................................R$2.440.000,00
CH00069-COLINAS- 3 dorms + dep + casa de caseiro ...... R$ 530.000,00
CH00072-OLHO D´ÁGUA- 1000m c/ casa ........................  R$ 500.000,00
CH00077-VALE DO SOL-3 dorms +dep+ piscina(aceita permuta). ..........  
............................................................................................. R$ 800.000,00
CH00078-TERRAS DE ITAICI- 4 dorms+dep+piscina+pomar ....................  
.......................................................................................... R$ 1.550.000,00
CH00037-VALE DAS LARANJEIRAS- planej+piscina+pomar+área lazer.  .  
.......................................................................................... R$ 1.900.000,00
CH00013-ITAICI- 6 dorms+4 salas+piscina+sauna .........R$ 2.800.000,00
CH00050-POLARIS-4 dorms+planej+lareira+áreas de lazer/goumert .....  
.......................................................................................... R$ 2.580.000,00

TERRENOS

TE00325-NOVA VENEZA-150M ......................................... R$ 200.000,00
TE00304-JD. BEIJA FLOR-214,74M. ................................... R$ 212.000,00
TE00351-JARDIM CIDADE JARDIM-196,42MTS ............... R$ 250.000,00
TE00352-JD. BELA VISTA 250MTS ..................................... R$ 254.400,00
TE00327-JD.PATELLI- 404MTS .......................................... .R$ 280.000,00
TE00346-JD. RITA DE CASSIA-344MTS .............................. R$ 425.000,00
TE00357-VILA FLORENÇA-150MTS ................................... R$ 180.200,00
TE00334-RESIDENCIAL LAGUNA-300MTS ........................ R$ 280.000,00
TE00353-JARDIM REGENTE-262MTS. ............................... R$ 240.000,00
TE00337-MOSTEIRO DE ITAICI 2.500 MTS........................ R$ 600.000,00
TE00339-JD. DOS COLIBRIS 385MTS ................................. R$ 589.000,00
TE00349-PARK REAL 150MTS. ........................................... R$ 318,000,00
TE00359-JD. ESPLANADA 300MTS .................................... R$ 389,000,00

SÍTIOS

ST00015-MONTE MOR- 40.000 MTS .............................R$ 2.500.000,00
ST00002-VIDEIRAS- 32.000  MTS…………………………… ....R$3.800.000,00
ST00019-VIDEIRAS-24.200 MTS……………………… ...... ……R$2.800.000,00
 

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M .................................... R$ 900.000,00

LOCAÇÕES

CASAS

CA00556-JD. PAU PRETO-2dorms+dep(comercial) ............... R$3.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00501-MONTREAL RESIDENCE – 3 suítes+dep+2 vagas .....................  
.....................................................................................R$ 5.500,00 incluso
CA00444-JD. AMSTALDEN-4 suítes+dep+4 vagas e piscina .....................  
.................................................................................. R$ 18.000,00 incluso

APARTAMENTO 

AP00080-ROCCAPORENA-2 dorms +dep 2 vagasR$ 1.500,00 cond+iptu
AP00106-VILLAGE D´AMORE-2 dorms c/ suíte+de+1 vaga. ....................  
.............................................................................. R$ 2.450,00+cond+iptu
 

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

TE00134-CIDADE NOVA 40M ........................................R$ 2.000,00+iptu
TE00360- JD.PAU PRETO 530M ............................................. R$ 3.550,00

SALÃO E SALAS

SA00014-OFFICE PREMIUM-77MTS ..................................... R$ 1.500,00
SA00027-OFFICE PREMIUM-40MTS .................. R$ 1.200,00+cond+iptu
SA00022-AV DOS INDAIÁS-90MTS. .................................R$ 650,00+iptu
SL00048-CENTRO- 110MTS. ..........................................R$ 2.500,00+iptu
SL00047-JD.MURYAMA 206MTS ................................ .R$ 4.500,00+iptu
SL00043-ITAICI- 200MTS  ............................................. .R$ 5.000,00+iptu
SL00014-JD. DOS COLIBRIS 280MTS. ............................R$ 4.200,00+iptu
SL00044-JD. DOS COLIBRIS 130MTS. ............................R$ 3.000,00+iptu
SL00045-CENTRO- 265MTS ...........................................R$ 6.000,00+iptu

GALPÕES

GL00050-BELO HORIZONTE- A/C 211m A/T 270 ........ R$ 4.500,00+IPTU
GL00043-EUROPARK- A/C 715m A/T 1000m ........... R$ 13.000,00+IPTU

VENDA

VENDAS     

CASAS C/ 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$370 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 ame-
ricana 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.

CASAS C/ 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, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, ba-
nheiro, 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.
CA305 – SÃO JOSÉ – ELIAS FAUSTO – R$480 MIL - 3 dormitórios todos com armários, banheiro, 
sala ampla, cozinha planejada com cooktop, coifa e forno elétrico, garagem coberta para 2 carros. 
Possui edícula com banheiro, área gourmet com churrasqueira, piscina, salão comercial e portão 
eletrônico.
 CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CCA316 – 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, dispen-
sa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 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. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.150.000,00 - 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, lavan-
deria, 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$1.450.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros sendo 2 
cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas e 2 
dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita permuta 
com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 suíte 
com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e garagem para 
8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 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$220 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.  
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.               
                                                         

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E C/ERCIAIS 
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 

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.
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

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 -  PREDIO COMERCIAL CENTRO -  R$2.700.000,00 -  Parte inferior c/ 2 salões, 2 salas. 
Parte superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.
 

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui casa nos 
fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e 
garagem para 4 carros.  
JD. CALIFÓRNIA – R$950,00 – 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO - EDIFICIO YPE – R$1.000,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
EDIFICIO FONTI DI TREVI – R$1.200,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro 
social, lavanderia e garagem. 
 

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.
VILA BERGAMO – R$1.200,00 – Área 50 m² e wc
JD. POMPÉIA – R$900,00 – Área 40 m², com divisória tipo parede drywall, banheiro e 1 vaga 
de garagem. 
CENTRO - R$1.200,00 – Área 31 m² e wc. 

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado c/ quadra 
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m²
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Ensino 
Fundamental 
incompleto

Açougueiro 
Ajudante de obras

Atendente de balcão
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de estoque
Auxiliar de limpeza

Auxiliar de 
manutenção predial

Chapista de 
lanchonete
Costureiro

Cozinheiro geral
Empregado 

doméstico nos servi-
ços gerais 

Extrusor de fios
Faxineiro 

Gari
Limpador de vidros 

Mecânico de 
auto em geral

Mestre de Obras 
Montador de móveis 

de madeira
Motorista carreteiro

Motorista de 
caminhão 

Oficial de serviços 
gerais na 

manutenção de 
edificações

Operador de 
máquina perfuratriz

Pedreiro 
Serralheiro

 Ensino 
Fundamental     

completo

Ajudante de cozinha
Ajudante de 

Contamos com a compreensão de todos! 08/03/21
Atendimento das: 07h00 ás 15h45 2ª a 6º feira.

 Telefone: 19 3816-9248 -  38169249  – 3816-9252
ATENÇÂO: Estamos em novo endereço!  24 de Maio 1.670 - Ponto Cidadão

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momento. Para saber a empresa 
e dados da vaga comparecer ao Pat com todos os documentos.

Os interessados nas vagas  enquanto durar a pandemia do 
COVID 19 favor ligar no PAT 3816-9252

Passando o numero do CPF ou PIS para que 
possamos fazer a pesquisa das vagas

Atendimento presencial das 08h00 as 15h00.
Mas lembre-se se puder fica em casa .

motorista 
Ajudante de 
serralheiro
Almoxarife

Analista de PCP 
Aprendiz de 
mecânica de 
manutenção
Atendente de 
lanchonete 

Auxiliar de corte (na 
confecção de roupas)
Auxiliar de costureira
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de Estoque 

Auxiliar de 
Expedição 

Auxiliar de limpeza
Auxiliar de produção
Auxiliar de pedreiro

Auxiliar mecânico de 
refrigeração 

Caldeireiro montador

Camareira
Cortador de roupas 

Costureiro
Cozinheiro
Eletricista
Encanador 

Faxineiro no serviços 
doméstico 

Ferreiro Armador na 
construção cívil
Fiscal de loja 
Fresador cnc
Inspetor de 
qualidade 

Instalador de alarme
Instalador de 

sistemas 
eletroeletrônicos de 

segurança
Jardineiro

Mecânico de auto em geral
Mecânico de 

manutenção de má-
quinas industriais

Mecanico montador
Motofretista 
Motorista de 

caminhão
Motorista de 

caminhão-guincho 
Motorista de furgão 
Oficial de serviços 

gerais na 
manutenção de 

edificações
Pedreiro

Polidor de metais
Porteiro

Promotor de vendas
Serralheiro

Servente de obras
Soldador

Torneiro mecânico 
Vendedor - no 
comércio de 
mercadorias

Ensino Médio 
incompleto

Assistente de 

prevenção de perdas
Assistente de vendas

Oficial de serviços 
gerais na 

manutenção de 
edificações

Ensino Médio 
completo

Açougueiro
Ajudante de 

eletricista
Analista de controle 

de qualidade
Analista de pcp 
(programação e 

controle da 
produção)

Assistente de 
controle técnico de 

manutenção
Assistente de 

prevenção de perdas
Assistente de vendas
Atendente balconista

Atendente de 
lanchonete 

Atendente de lojas
Auxiliar 

administrativo
Auxiliar de 
confeiteiro

Auxiliar de cozinha 
Auxiliar de custos

Auxiliar de estoque 
Auxiliar de linha de 

produção
Auxiliar mecânico de 

ar condicionado
Auxiliar técnico ele-

trônico 
balconista 

Balconista de 

açougue
Barista 

Caldeireiro (chapas 
de aço e ferro)

Carpinteiro 
Consultor de vendas
Desenhista projetista 

mecânico
Eletricista 

Eletricista auxiliar
Eletricista de manu-

tenção industrial
Encanador 

Encanador industrial
Encarregado de 

montagem 
Fresador cnc

Fresador
Garçom

Gerente de loja e 
supermercado

Gerente de 
restaurante

Instalador de painéis
Limpador de piscinas 
Mecanico de autos 

em geral 
Mecânico de 

manutenção de má-
quinas industriais

Mecânico de 
manutenção de má-

quinas em geral
Mecânico de 
refrigeração

Mecânico montador
Montador de 

equipamentos elé-
tricos 

Motofretista 
Motorista de 

caminhão
Motorista entregador 

Oficial de 

manutenção 
Oficial de serviços 

gerais na 
manutenção de 

edificações
Operador de caixa
Op. de centro de 
usinagem com 

comando numerico
Operador de 

máquinas fixas, 
em geral

Operador de 
telemarketing ativo e 

receptivo
Operador de vendas

Operador 
eletromecânico

Pedreiro
Pizzaiolo

Programador de 
máquinas cnc 

Projetista 
Recepcionista 

Repositor 
Serralheiro
Soldador

Torneiro CNC
Torneiro mecânico

Vendedor
Zelador

Ensino Tecnico

Tecnico de 
enfermagem
Tecnico de 

manutenção
 eletrônica

Técnico eletrônico 
em geral 

Técnico em 
processos (solda)

Técnico em 

programação de 
computador 

Ensino 
Superior 

Incompleto

Analista de 
marketing

Analista de 
sistemas de 
automação 

Assistente de 
serviços de 

contabilidade
Auxiliar 

administrativo
Auxiliar de logistica

Ensino 
Superior 
completo

Agente de 
comércio exterior 
Analista de PCP 
( Programação e 

controle de 
produção)
Auxiliar de 
Recursos 
Humanos 

Assistente de 
compras 

Biomédico 
Desenhista 
Projetista 

Editor de imagem 
Engenheiro 
mecânico

Farmacêutico
Técnico em 

segurança do 
trabalho
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Vendo casa no Par-
que das Frutas:  - 
Troco por chácara ou 
casa maior - Casa com 
3  dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, lavan-
deria, churrasqueira,  
garagem  p/ 2 carros, 
terreno de 150m², área 
construída 133m² R$ 
550 MIL. Telefone: 
(19) 3816-8112
Vendo casa no Villa 
Brizola: com 3 dom. 
sendo 2 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, 
no fundo uma edícu-
la com 3 cômodos e 
1 banheiro, vaga de 
garagem coberta p 
3 carros, terreno de 
250m², próxima a Ma-
ravilhas do Lar, docu-
mentação tudo ok, R$ 
350.000,00 Contato 
19 99714-4113 19 - 
3875-4550
JD.  NAIR MARIA 
EM SALTO SP:  01 
DORMITÓRIO-SA-
LA,  COZINHA 02 
WCS GARAGEM E 
QUINTAL EM LOTE 
DE 180M² APENAS: 
R$175.000 ,00  F= 
19.9.9762-7997 COR-
RA!
JD. JK- ÓTIMA CASA 
–EM LOTE DE 150M², 
SENDO 02 DORMI-
TOÍOS (01-SUITE) 
SALA-COZINHA-W-
C - L A V A N D E R I A - 
GARAGEM E + 02 
C O M Ô D O S  C O M 
WC NOS FUNDOS 
-TUDO EM ÓTIMO 
ACABAMENTO APE-
NAS:R$370.000,00 
F=19.9.9762-7997!
CECAP-I - PRÓXIMO 
AO BOULEVAR EM 
LOTE DE 180M² SEN-
DO 04 COMÔDOS NA 
FRENTE COM GARA-
GEM E 02 COMODOS 
NOS FUNDOS. APE-
NAS R$350.000,00. 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
M.SOL RUA-81:  04 
COMÔDOS +SALÃO 
COMERCIAL - APE-
NAS:R$170.000,00 
+ 60 X R$1.700,00 
FIXAS- F= 19.9.9762-
7997 CORRA!
PQ NAÇÕES- EDÍ-
CULA COM 03 CO-
MÔDOS E WC NOS 
FUNDOS +SALÃO 
C O M E R C I A L  N A 
FRENTE EM LOTE 
DE 250² IMPERDÍ-
VEL! F= 19.9.9762-
7997 CORRA!
CASA VENEZA: 2 
d o r m i t ó r i o s   V a -
lor 280.000,00 (12) 
99774-3282 WHATS

Apartamento loca-
ção Edifício Ype: 1 
dorm, sala, cozinha e 
banheiro – R$1.000,00 
+ Cond. + IPTU - (19) 
98171-2824 CRECI 
74.092 

 
P I L A R  D O  S U L - 
1.000M² ENCOSTA-
DO NA PISTA – COM 
POÇO – APENAS: 
R$65.000,00 ACEI-
TA R$35.000,00+ 15 
X R$2.200,00 OU 
20X R$1,650,00 F= 
19.9.9762-7997 COR-
RA!
SÃO MIGUEL AR-
CANJO SP – 4.500M² 
CASA DE 02 DORMI-
TÓRIOS-DIVERSAS 
ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, BOSQUE, 
POÇO C/BOMBA – 
LUZ, A 12KM DO CEN-
TRO .R$270.000,00 
ACEITA LOTE EM 
INDAIATUBA.
CHACARA OLHO 
D´ ÁGUA:  2 Dor-
mitórios c/ piscina e 
campo . 1000mts R$ 
500.000,00 19 4105-
7479

 
TERRENO ELIAS 
FAUSTO: 175 me-
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
Sitio em Elias fausto: 
de 31mil m² com duas 
casas simples, barra-
cao um tanque  poço 
artesiado e energia, 
todo cercado 430mil 
contato 19 99762-
7708

JD. COLIBRIS-CON-
DOMINIO VITÓRIA 
R É G I A - 0 2  D O R -
M I T Ó R I O S  C O M 
VAGA DE GARA-
GEM TODO REFOR-
MADO -POR APE-
NAS:R$190.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
JD. PAULISTA-CON-
DOMINIO COCAIS 
-02 DORMITÓRIOS 
COM VAGA DE GA-
RAGEM-POR APE-
NAS:R$155.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$350 MIL - 
(19) 98254-7703 CRE-
CI 74.092
Apartamento com 3 
dorms: no bairro chá-
cara do trevo - R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
APARTAMENTO RE-
SERVA VISTA VER-
DE:  12.º SEGUNDO 
ANDAR,  3 DORM ( 1 
SUITE),  2  VAGAS DE 
GARAGEM COBER-
TAS  (13) 99712-3768
Vende-se apartamen-
to em Indaiatuba. 
Apartamento com 2 
quartos, sala, cozinha, 
lavanderia, banhei-
ro, garagem para um 
carro coberta, ótima 
localização e está no 
valor de R$ 210 mil, 
documentação OK e 
aceita proposta. 19 
99762-7708

 
Alugo apartamento 
na praia: para finais 
de semana e tempo-
rada Vila Guilhermina 
a 50m da praia Fatima 
(19) 99564-4054
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
A P A R T A M E N T O 
V I L A  H E L V E T I A 
2  DORMITÓRIOS 
R$2.200,00 19 99384-
7400
Apartamento loca-
ção Edifício Fonti di 
Trevi: 3 dorms sendo 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, lavan-
deria e vaga de gara-
gem – R$1.200,00 + 
Cond. + IPTU – (19) 
98171-2824 CRECI 
74.092 

CENTRO: 3 Dormitó-
rios c/ 2 vagas Casa 
antiga R$ 435.000,00  
19 99384-7400
CASA CIDADE NOVA 
1: 3 DORMITÓRIOS 
TERRENO DE 400M 
ACEITA PERMUTA 19 
99384-7400
CASA VILA ARE-
AL: ( PRÓXIMA DO 
C A R R E F O U R )  3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas R$ 
440.000,00 12 99774-
3282 WHATS
CASA JARDIM MO-
RUMBI: 3 dormitórios 
c/ suíte Em constru-
ção R$ 355.000,00 12 
997743282 WHATS
Casas 2 dorms – 
Financiamento 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 dor-
ms: no Jd. Califórnia 
– R$280 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Vende-se  casa nova  
no   Jardim  Colibris    
-    Casa com  2  dormi-
tórios,  sala,   cozinha, 
WC social,  lavanderia,   
quintal,  garagem  para   
2    carros,  portão  
eletrônico,  aceita  fi-
nanciamento e está no 
valor de 305 mil.  Con-
tato (19)997627708.
Vende-se Sobrado 
-  Bairro Jardim Prima-
vera, ou troco por casa  
terrea  de  menor ou  
igual  valor,  3  dorm. 
Sendo  uma  suite  e 
mais  1  wc  social  em 
cima e em baixo, tem 
sala , cosinha ameri-
cana, lavabo, lavan-
deria coberta, quintal 
grande,quartinho de 
guardar bicicletas ga-
ragem coberta para 2 
carros,  e  com  portao 
eletronico Valor R$ 
500  mil.  contato  19 
99762-7708
Vende-se casa: no 
Jardim  Morada  do 
Sol em Indaiatuba. 
Casa com 2 dormitó-
rios sendo uma suíte, 
cozinha, sala,  1 WC  
social,  cômodos gran-
des, documentação 
OK, localização ótima 
e está no valor de  270 
mil aceito oferta Con-
tato (19)99762-7708.
Vende-se  casa  -  No 
Monte Carlo,  em in-
daiatuba casa com 2 
dorm,  sala  e cozinha 
conjugada wc social, 
lavanderia,  quintal, 
garagem para 2 carros 
com portão, R$ 380 
mil 19 99762-7708

Vende-se casa prox. 
Ao centro:  -  casa 
antiga com adicula 
no fundo, terreno de 
300m²  acelente ponto 
comercial 700 mil con-
tato: 19 99762-7708

 
C a s a  L o c a ç ã o 
Jd Pau Preto: AT. 
282,49  AC 165,53, 3 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, escritó-
rio, cozinha,despensa, 
lavanderia, área para 
churrasqueira cober-
ta e WC, 2 canis, 4 
vagas. Valor locação 
R$ 3.500,00 + iptu 19 
98346-2299

 
Apto Dueto de Ma-
riah : 3 dorm. 1 suite, 
sala, cozinha, sacada 
com churrasqueira 1 
vaga de garagem R$ 
430.000,00 Aceita fi-
nanciamento, (proxi-
mo ao mercado pague 
menos da av. concei-
cão) Tratar com Eu-
genio 19. 97410-1479
Alugo 2 Apartamen-
tos no Solar dos 
Girassóis: com 2 
dom. sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
sacada, área de lazer, 
1 vaga de garagem, 
portaria 24hrs play-
ground. R$1.750,00 
incluso cond. + IPTU 
+ água. Contato 19 
99714-4113 19 -3875-
4550 
VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DES-
COBERTAS, 63M2 
TORRE 7 QUINTO 
A.  CONTATO: 19 
996622269
VENDE-SE AP RE-
SERVA VISTA VER-
DE: 3 DORMITÓRIOS 
SENDO UM SUÍTE, 
DUAS VAGAS DES-
COBERTAS, 63M2 
TORRE 3 OITAVO 
A.  CONTATO: 19 
996622269
Vende se  ap no 
Jardim  Nair Maria 
em Salto:  3° andar 
Metragem 60 metros, 
2 dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, 
1 Banheiro, 1 vaga 
na garagem coberta , 
Edifício Rio claro.Va-
lor 180.000,00. Direto 
com Proprietário Fa-
lar com Antônio (19) 
992562944
SALTO-SP APARTA-
MENTO: 56 METROS, 
2  DORMITÓRIOS  
VALOR 312.000,00 
( 1 2 ) 9 9 7 7 4 - 3 2 8 2 
WHATS

TERRENO CONDO-
MÍNIO PARK REAL: 
150 METROS R$ 
320.000,00 19 4105-
7479 (WHATS)
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 
m² - R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
VENDO TERRENO 
CONDOMINIO RESI-
DENCIAL LONDON 
PARK: Com 300m² 
ótima topografia. Doc 
ok c/ escritura, valor 
R$ 330.000,00 C/ pro-
prietário tel: 19 98288-
1728
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 contato: 
11947500789 Fer-
nando
TERRENO EM CON-
DOMINIO FECHA-
DO: CONDOMINIO 
H O R I Z O N T O W N  
450M²  CONTATO  
(13) 99712-3768
Loteamento Jardim 
América: em Cardeal, 
à menos de 9 minutos 
do Parque Ecológico 
de Indaiatuba  Lotes a 
partir 175 metros lotes 
misto Residencial e 
comercial O valor é 
de  R$ 99.228,68    A 
vista tem 5% de des-
conto R$ 94.267,25                                                                                           
Planos  em 12 e 24 
meses sem Juros 
Loteamento Jardim 
América em Cardeal, 
à menos de 9 minutos 
do Parque Ecológico 
de Indaiatuba Lotes a 
partir 175 metros lotes 
misto Residencial e 
comercial Entrada de 
R$ 12.000,00 saldo 
dividido em  120 par-
celas.

 
Passo Ponto Co-
mercial. (Mercadi-
nho) próximo ao ter-
minal urbano central. 
Em Indaiatuba. Te-
lef.011-996888318

 
Vendo Netbook : Mar-
ca ACER celeron 1.20 
GHZ HD 250 GB, me-
moria  3 GB contato: 
19 98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabilizador: 
3 estabilizador  R$ 
40,00 reais cada. Con-
tato:  19 98829.0717 
3875-4737
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 - 
Edimara
Vendo carrinho de 
d o c e s :  t a m a n h o 
Grande, Vendo com 
todos os doces c/ to-
dos os doces dentro 
F. 3835.7024
Vende-se secado-
ra de roupa Bras-
temp compact /220V 
- R$ 300,00 (19) 9 
996560912

VENDO MOTOCI-
CLO: MARCA HON-
DA 125 TITAN ANO 
1997 AZUL , EM BOM 
ESTADO. CONTATO: 
98143-4184

 
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora e ido-
sos, e baba contato 
(19) 98976-3352 Fa-
tima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiência 
para trabalhar em ate-
liê 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 
Manutençao, serviços 
de Pedreiro. Enca-
nador, Jardinagem. 
Odair  contato:  19 
9976-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara 
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Empregos

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.ANANIAS ALVES DA 
COSTA com 86 anos, 
Viúvo, sendo filho de PE-
DRO ALVES DA COSTA 
e ROSA MARIA DA CON-
CEIÇÃO. Deixou os filhos: 
ADONIAS, IRANDY, IVA-
NI, IOLANDA (Maiores), 
ADMILSON (Fal). Falecido 
em: 23/11/2021, e Sepulta-
do no Cemitério de Doura-
dina- PR 24/11/2021.

2.EDELVES TEREZINHA 
DO CARMO KUHL com 
74 anos , Era Viúvo(a) 
de MARCUS VINICIUS 
BELTRAME KUHL sen-
do filho(a) de AYRES DO 
CARMO e MARIA ME-
DEIROS DO CARMO. 
deixa filho(s): VANESSA 
45, MARCUS 44, Falecido 
em: 01/12/2021, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/12/2021. 

3.AMARILDO SEBAS-
TIÃO CARDOSO com 55 
anos , Casado (a) com 
CLAUDIA APARECIDA 
FREIRE CARDOSO sen-
do filho(a) de ERNESTO 
FRANCISCO CARDOSO 
e PURESA FERREIRA 
DA SILVA. deixa filho(s): 
PEDRO 32, NATHALIA 
( FAL ), Falecido em: 
01/12/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/12/2021. 

4.MANOEL DA SILVA 
PEREIRA com 80 anos , 
Casado (a) com AURELI-
NA FERREIRA DA SILVA 
sendo filho(a) de HORÁCIO 
PEREIRA e UMBELINA DA 
SILVA. deixa filho(s): ANA, 
UMBELINA, HORACIO, AN-
TONIO, MARIA, ADEMIR ( 
MAIORES ) ADEMAR ( FAL 
), Falecido em: 01/12/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/12/2021. 

5.MARIA DE LURDES BRI-
TO FERREIRA com 58 anos 
, Casado (a) com CÍCERO 
BEDA FERREIRA sendo fi-
lho(a) de JOÃO BRITO DA 
CUNHA e THEREZA APPA-
RECIDA BRITO DA CUNHA. 
deixa filho(s): DÉBORA, JA-
QUELINE (MAIORES), Fale-
cido em: 02/12/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/12/2021. 

6.PAULO PAULA LEITE 
com 88 anos , Casado (a) 
com IRENE ROMANEZI 
PAULA LEITE sendo filho(a) 
de BENEDICTO PAULA LEI-
TE e JULIA LEITE. deixa 
filho(s): VERA , MARCOS , 
PAULO (MAIORES), Faleci-
do em: 02/12/2021, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 02/12/2021. 

7.MARCEL JOSE GARCIA 
DEL HOYO com 60 anos , 
Casado (a) com VANDA FER-
RAZ DA SILVA DEL HOYO 
sendo filho(a) de JUAN GAR-
CIA DEL HOYO e MERCE-
DES NUNES DEL HOYO. 
deixa filho(s): RODRIGO, 
RODOLFO (MAIORES), Fa-
lecido em: 02/12/2021, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 
aos 02/12/2021. 

8.RENÊ MIGUEL DA SIL-
VA RAMOS com 68 anos , 
União estável com MALVAR-
JONY APARECIDA RAMOS 
BORGES, sendo filho(a) de 
EMILIO DOMINGOS DO 
CANTO RAMOS e RAMO-
NA DE JESUS DA SILVA 
RAMOS. deixa filho(s): MI-
CHELE, RENE JUNIOR , 
JESSICA, RENE  FILHO 
(MAIORES), Falecido em: 
02/12/2021, e sepultado(a) 
no MUN. JOÃO RODRI-
GUES - PAULINIA SP aos 
03/12/2021. 

9.ORLANDO PEREIRA 
DUTRA com 69 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
AMERICO PEREIRA DU-
TRA e ELIDIA CORRÊA DU-
TRA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 02/12/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
03/12/2021. 

10.LUIZ CARLOS DOS 
SANTOS com 69 anos , 
Casado (a) com CREUSA 
APARECIDA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de ANTONIO 
DEOLINDO DOS SANTOS 
e ANTONIA DAVINA DOS 
SANTOS. deixa filho(s): 
MARCELO, MARCIO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
02/12/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/12/2021. 

11.PEDRO JACINTO BOR-
TOLETTO com 76 anos 
, Casado (a) com ELZA 
ZANETTI BORTOLETTO 
sendo filho(a) de OVIDIO 
BORTOLETTO e JULIA 
AGOSTINI BORTOLETTO. 
deixa filho(s): KELLEN 48, 
KAREN 43, Falecido em: 
02/12/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/12/2021. 

12.SALIME RISK com 90 
anos , Era Separado(a), sen-
do filho(a) de SALIM RISK 
e SOLIDEA RISK. deixa fi-
lho(s): PAULO (MAIOR), Fa-
lecido em: 03/12/2021, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/12/2021. 

13.MARIA DA GLORIA DE 
ASSIS RIBEIRO RAMOS 
com 101 anos , Era Viú-
vo(a) de MANOEL DA SIL-

VA RAMOS sendo filho(a) 
de SIZENANDO DE ASSIS 
RIBEIRO e PASCHOALINA 
NOVAES RIBEIRO. Deixa 
os filhos: ELIANA ,MARCOS 
(MAIORES), SERGIO (FAL), 
Falecido em: 03/12/2021, 
e cremado(a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-SP 
aos 04/12/2021. 

14.NOAH SANTANA SAN-
TOS com 7 meses ,sendo 
filho(a) de LUÍS FELIPE 
SANTANA SANTOS e GRA-
CE KELLY DOS SANTOS 
SANTANA. Falecido em: 
03/12/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 04/12/2021. 

15.HISSACO TAKATA com 
90 anos , Era Viúvo(a) de 
MORISHIGUE TAKATA sen-
do filho(a) de RIKIO MAS-
SAITI e MATUKO MASSAITI. 
deixa filho(s): SHIRLEY, RI-
CARDO, CARLOS, ESTER 
(MAIORES), MILTON (FAL), 
Falecido em: 04/12/2021, e 
sepultado(a) no CEM. DO 
MORUMBY- SÃO PAULO/
SP aos 04/12/2021. 

16.MARIA RUTH ROSEIRA 
DE MATTOS com 83 anos 
, Casado (a) com ARILDO 
MOREIRA  DE MATTOS 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO GOMES ROSEIRA 

e MARIA DE LOURDES 
MORAES ROSEIRA. deixa 
filho(s): CARLA , MARIA 
(MAIORES), Falecido em: 
04/12/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
04/12/2021. 

17.MANOEL SAMPAIO 
ARAUJO com 89 anos , 
Casado (a) com CLARI-
CILDE AMBRIZI ARAUJO 
sendo filho(a) de CRECEN-
CIO CUNHA e ANTONIA 
SAMPAIO CUNHA. deixa 
filho(s): MARCELO, PATRI-
CIA ( MAIORES ), Falecido 
em: 04/12/2021, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
04/12/2021. 

18.JORGE CÂNDIDO com 
66 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ADOLFO 
CÂNDIDO e DURVALINA 
BUENO DA SILVA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 05/12/2021, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 05/12/2021. 

19.IRINEU BARON com 69 
anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de LUIZ BA-
RON e MARIA APPARECI-
DA BARON. deixa filho(s): 
ANA, EVELYN, VERENA, 
DANIELA, FABIANA ( 
MAIORES ), Falecido em: 
05/12/2021, e sepultado(a) 

no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 05/12/2021. 

20.ZILDA DE ALMEIDA DA 
SILVA com 64 anos , Casado 
(a) com CARLOS GOMES 
DA SILVA, sendo filho(a) de 
ANTONIO BISPO DE AL-
MEIDA e VIVALDA MARIA 
DE ALMEIDA. deixa filho(s): 
JEAN , ANDREA , PAULO  
(MAIORES), Falecido em: 
05/12/2021, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 05/12/2021. 

21.RUBENS TOMAZELLI 
com 85 anos , União estável 
com THERESINHA KRAI-
TLON MILESI, sendo filho(a) 
de ROBERTO TOMAZELLI 
e FIDELMA MAIOLO. deixa 
filho(s): RUBENS 57,RO-
GERIO 52, REGINA 43, 
Falecido em: 05/12/2021, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 06/12/2021. 

22.DULCINEA PEREIRA 
BARBOSA com 52 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de FELINTRO PEREIRA 
BARBOSA e TEREZA PE-
REIRA BARBOSA. deixa 
filho(s): KARINA , RAFAELA, 
MARRIETE , EDER (MAIO-
RES), ADRIAN 16, Falecido 
em: 05/12/2021, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 06/12/2021. 

23.VERA CRUZ RO-
DRIGUES com 72 anos 
, Era Separado(a),  sen-
do filho(a) de NICANOR 
RODRIGUES e MARIA 
DEOLINDA MOREIRA RO-
DRIGUES. deixa filho(s): 
CARLA (MAIOR), Falecido 
em: 07/12/2021, e sepul-
tado(a) no CEM.DA SAU-
DADE CAMPINAS-SP aos 
07/12/2021. 

24.JARDELINA SANTOS 
com 65 anos , Casado (a) 
com EDUARDO DE SOU-
ZA SANTOS sendo filho(a) 
de AGUINELO SANTANA 
DO ESPIRITO SANTO e 
ISAURA DE SOUZA DO 
ESPIRITO SANTO. deixa 
filho(s): MACIR (MAIOR), 
Falecido em: 07/12/2021, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
07/12/2021. 

25.JOSE MONZELLA com 
93 anos , Era Viúvo(a) de 
MARINA FIORENZI MON-
ZELA sendo filho(a) de 
HUMBERTO MONZELLA 
e FRANCISCA HERNAN-
DES. deixa filho(s): SER-
GIO 66, LUZIA 64, SALVA-
DOR ( FAL ), Falecido em: 
07/12/2021, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 07/12/2021.

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

ALMOXARIFE – Pos-
suir Curso de Ope-
rador de Empilha-
deira. Experiência 
com Empilhadeira 
Retrátil e Contraba-
lançada. Experiência 
como conferente. 
Desejável Superior 
na área Logística 
/ Administração e 
conhecimentos no 
sistema ERP Totvs. 
Residir em Indaiatu-
ba Ou Salto. Conhe-
cimentos em Excel 
avançado. 

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina 
e manutenção pre-
dial. Residir em In-
daiatuba. Disponibi-
lidade de horário.

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

Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Residir em 
Elias Fausto, Monte 
Mor ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços 
manuais, movimen-
tando mercadorias. 
Disponibilidade para 
trabalhar em Turnos.

ANALISTA DE COM-
PRAS JUNIOR – Su-
perior completo ou 
Cursando em Admi-
nistração ou áreas 
afins. Pacote Office. 
Experiência na fun-
ção. Residir em In-
daiatuba, Itu ou Salto.

AUXILIAR DE QUALI-
DADE – Ensino médio 
completo. Possuir 
Curso de metrologia 
e leitura e interpre-
tação de desenho, 
Experiência em ins-
peção de peças visual 

e dimensional. Expe-
riencia em manusear 
paquímetro e micrô-
metro.

ANALISTA CONTÁBIL 
– CRC ativo. Expe-
riência na área fiscal 
e contábil. Desejá-
vel em empresas do 
Ramo de prestação de 
serviços. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

CONFERENTE – Pos-
suir Curso de Opera-
dor de Empilhadei-
ra. Experiência com 
Empilhadeira Retrátil 
e Contrabalançada. 
Experiência com con-
ferência de materiais. 
Ensino médio com-
pleto. Disponibilidade 

de horários. Desejá-
vel conhecimentos 
em Excel. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO – Cur-
sando Superior em 
Administração. Re-
sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para 
trabalhar no horário 
noturno.

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. Co-
nhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de Lei-
tura e Interpretação 
de Desenho.

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir 
em Indaiatuba ou 
região.
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Atualmente Indaiatuba é uma das cidades com maior Índice de Desenvolvimento Humano da RMC

Em nove de de-
zembro é come-
morado o ani-

versário de Indaiatuba, 
desde 1830, quando por 
decreto do Imperador da 
época, o local se tornou 
sede de uma das Fregue-
sias da Vila de Itu. 

De acordo com dados 
do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e 
Estatística) de 2020, In-
daiatuba possui 256.223 
habitantes, e só vem 
crescendo. Com o ob-
jetivo de mostrar um 
pouco mais da história 
da cidade, o Jornal Mais 
Expressão entrevistou 
a historiadora e mestre 
Thaís Svicero, respon-
sável pela curadoria his-
tórica do Departamento 
de Memória, vinculado 
a Secretaria Municipal 
de Cultura.

Ela explica que até 
o século 18, existiam 

poucos núcleos urbanos 
na então província de 
São Paulo e, na região, 
havia somente as Vilas 
de Jundiaí e Itu, em que 
Indaiatuba era apenas 
mais um dos bairros 
rurais de Itu. Com o 
incentivo da produção 
de açúcar nos séculos 
18 e 19, passaram a 

se estabelecer algumas 
fazendas de engenho 
produtoras de açúcar e 
álcool, concentradas em 
torno Largo da Igreja 
Nossa Senhora da Can-
delária. 

No século de 19, a 
produção de café passou 
a ser a mais importante 
do estado, e nessa época, 

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao .com.br

o então bairro tornou-
-se Freguesia. Naquele 
tempo, estimava-se um 
número de 2.000 ha-
bitantes. Exatamente 
cem anos depois, foi 
que o artista Acrísio 
de Camargo compôs 
a letra do que hoje é o 
hino da cidade. Por este 
feito, ele é lembrado até 

hoje, dando nome ao 
Concurso Literário feito 
anualmente na cidade.

Indaiatuba só foi ele-
vada à categoria de Vila 
em 1853. Em 1872, a 
construção do primeiro 
trecho de estrada de ferro 
transformou a região, que 
passou a ter característi-
cas mais urbanas. A pri-

Aniversário de Indaiatuba: conheça um pouco
da história e pessoas que são a cara da cidade

meira estação ferroviária 
foi inaugurada em 1880.

Depois da vinda de 
imigrantes alemães, suí-
ços, italianos, espanhóis 
e japoneses, começaram 
a surgir os primeiros co-
mércios e manufaturas. 
Na década de 1960, o 
crescimento acelerou-
-se rapidamente com 
as primeiras indústrias 
e serviços. “No final 
da década de 1980, de-
pois que Indaiatuba já 
tinha um plano diretor, 
o urbanista Ruy Otake 
apresentou um projeto 
de expansão urbana que 
tinha o Parque Ecológi-
co como principal vetor 
de crescimento”, explica 
a historiadora Thais.

A historiadora ressalta 
que o plano de Ruy Otake 
previa a construção de 
uma cidade com qualida-
de de vida planejada para 
250 mil pessoas, número 
que já foi ultrapassado 
em 2021.

Indaiatuba possui 256.223 habitantes, segundo IBGE 2020

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI
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Moradores
Mas e as pessoas 

que conseguiram fazer 
sucesso, se estabe-
lecer e ainda trazer 
serviços para a cidade, 
recentemente? Uma 
das famílias tradicio-
nais da cidade é a do 
empresár io  Muri lo 
Benatti, que são donos 
do grupo Ballilla, con-
cessionária de carros 
bastante conhecida. 
Foi justamente por 
causa do sucesso de 
sua família na cidade 
que Murilo decidiu 
tornar-se também em-
preendedor, e como 
engenheiro civil, criou 
a Construtora Encello, 
que só no ano passado 
conseguiu atingir um 
crescimento de 300% 
e ofereceu emprego 
para muita gente. 

A respeito das ge-
rações mais jovens, 
podemos citar a in-
f luencer  Andressa 
Mamone Lobo (@an-
dressamamone), que 
já conta com 36,5 mil 
seguidores no Insta-
gram. Ela se dedica 
ao mundo da moda, 
beleza, estilo de vida 
e empreendedorismo. 

Garante, em seu pró-
prio perfil: “Só indico 
o que gosto e consu-
mo”, deixando clara 
a autenticidade das 
publicações. 

Outra influencer 
digital indaiatubana 
é a Marcela Sercos-
ta Araújo (@maser-
costa), que se dedica 
também a dicas de 
estilo de vida, mas 
por ter tido um bebê 
recentemente, também 
compartilha bastante 
da sua vivência como 
mãe. Ela já tem 17,5 
mil seguidores. 

O aniversário da cidade 
passou a ser comemorado em 

1830. De lá para cá, 
Indaiatuba só cresceu

REPRODUÇÃO/SITE PREFEITURA DE INDAIATUBA

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

O urbanista Ruy Otake apresentou um projeto de expansão urbana que tinha o Parque Ecológico como principal vetor de crescimento
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A 1 5  d i a s  d o 
encerramento 
do ano legis-

lativo, a Câmara de 
Indaiatuba contabili-
zou a marca de 3.080 
matérias analisadas 
em 11 meses, até o dia 
6 de dezembro, data da 
última sessão ordiná-
ria realizada este mês, 
média de dez por dia.

As principais maté-
rias analisadas busca-
ram ações imediatas 
e  abrangentes  para 
os  desdobramentos 
sociais e econômicos 
da pior crise sanitária 
dos últimos cem anos, 
que foi gerada a partir 
da pandemia do coro-
navírus na cidade.

Somadas todas as 
matérias em que al-
gum aspecto nocivo 

Foco da Câmara em 2021 foi o combate à 
pandemia e a superação dos danos dela
Vereadores superaram a marca de 3 mil matérias analisadas ao longo do ano, uma média de quase dez por dia

ASSESSORIA/CÂMARA DE INDAIATUBA

As principais matérias analisadas buscaram ações imediatas diante da pior crise sanitária 
dos últimos cem anos

da pandemia foi en-
frentado, chega-se a 
116 propostas, entre 
projetos de lei ,  in-
dicações e moções. 
Essas matérias  são 
de iniciativa dos pró-
prios vereadores ou do 
governo municipal e 
todas passaram.

Todas as frentes 
O presidente da Câ-

mara, Pepo Lepinsk 
(MDB), disse que um 
dos projetos mais im-
portantes foi o que 
instituiu a renda emer-
gencial municipal para 
famílias de baixa renda 
e o que determinou um 

refinanciamento de 
dívidas com tributos.

Partiu da Câmara 
também o aval para 
que o município pu-
desse arcar com uma 
parcela corresponden-
te à sua população para 
construir a Barragem 
do Piraí – um refor-

ço significativo para 
a questão hídrica na 
região, que deve ga-
rantir água para quatro 
cidades.

“É importante sa-
lientar que a Mesa Di-
retora, sob o nosso 
comando, procurou 
pautar as votações em 
regime de urgência, o 
que demonstra a sensi-
bilidade para entender 
o que é mais relevante 
para a cidade em cada 
momento”, afirmou o 
presidente.

Líderes
Para o líder do Go-

verno na Câmara, Ar-
thur Spíndola (PP), a 
experiência de estrear 
este ano na função 
está sendo gratifican-
te pelo aprendizado 
e pela qualidade dos 
vereadores, sobretudo 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br

diante de uma crise 
sem precedentes como 
a da pandemia.

Já o líder da Opo-
sição, Ricardo França 
(Podemos), considera 
que conquistou pon-
tos importantes no 
sentido de ajudar a 
população ao apresen-
tar emendas ao PPA 
(Plano Plurianual), 
um dos principais ins-
trumentos de planeja-
mento.

A visão do presi-
dente da Câmara é de 
que no ano que vem o 
Legislativo e o Exe-
cutivo precisam estar 
mais alinhados ain-
da, pois será um ano 
difícil de resgate da 
cidade e da sua gente 
dos estragos causados 
pela pandemia, que 
ainda continua exis-
tindo.
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Indaia tuba  a s -
sim como todo o 
mundo foi pego 

de surpresa com a 
chegada  do  novo 
coronavírus. E as-
sim como todas as 
outras cidades, In-
daiatuba teve que 
correr contra o tem-
po para combater a 
Covid-19.

De urgência foi 
criado um Plano de 
Enfrentamento jun-
to com comitê de 
enfrentamento para 
discussão técnica de 
todo o cenário, além 
de uma cartilha para 
orientação a popula-
ção. E foi exatamen-
te isso que fez com 
que Indaiatuba ven-
cesse a pandemia. 
Para  a  secre tá r ia 
de saúde, Graziela 
Garcia, a organiza-

Com Plano de Enfrentamento, 
Indaiatuba venceu a Covid-19
Município investiu mais de R$ 36 milhões na saúde para o combate ao coronavírus

ção e planejamento 
fez toda diferença 
no resultado posi-
tivo. “A Secretaria 
Municipal de Saúde 
estruturou os hospi-
tais, com aquisição 
de medicamentos, 
aumentando número 
de leitos, com loca-
ção de mais equi-
pamentos, pagando 
UTI em hospitais da 
região, profissionais 
f o r a m  c h a m a d o s 
como voluntár ios 
e  através de cha-
mamento público”, 
informa.

E para o enfren-
tamento ,  Graz ie -
la disse que a ci-
dade  inves t iu  R$ 
3 6 . 4 5 7 . 8 0 0 , 0 0 , 
s e n d o  q u e  R $ 
14.675.500,00 fo-
ram de recursos re-
passados pelo Go-
verno Federal e Es-
tadual para combate 
ao coronavírus.

Ações
G r a z i e l a  c o n t a 

que a cidade teve 
que seguir todas as 
orientações e diretri-
zes do Ministério da 
Saúde e do Governo 
Estadual. “A cada 
novidade referente 
a Covid-19, novas 
atualizações, capaci-
tações, treinamentos 
eram realizados com 
as equipes”, disse.

E para manter o 
maior  número  de 
pessoas em isola-
mento, o Departa-
mento de Informá-
t ica da Prefei tura 
desenvolveu rapi-
damente um siste-
ma chamado Minha 
Saúde onde as pes-
soas poderiam ser 
consultadas sem sair 
de casa. “A medi-
cação de alto custo 
começou a ser en-
tregue a domicílio 
para os mais idosos, 

também para evitar 
a mesma circulação 
desnecessária”, dis-
se a secretária.

Graz i e l a  con ta 
que outras secreta-
rias acompanharam 
a saúde e fizeram 
alterações em seus 
métodos  de  a ten-
dimento, preferen-
cialmente virtual , 
como a secretaria de 
Fazenda, Habitação, 
Social entre outras. 
“A cidade se equi-
pou com um quanti-
tativo de testes para 
que não faltasse o 
exame diagnóstico 
no município, medi-
da que também sur-
tiu efeito positivo, 
pois enquanto ou-
tras cidades tinham 
dificuldade, nós já 
tínhamos adquirido 
os nossos testes”, 
explica.

Outra ação foi a 
conscientização da 

população. “Os de-
partamentos de Vi-
gilância Sanitária e 
Fiscalização tiveram 
papel fundamental 
para essa orienta-
ção. A Prefeitura de 
Indaiatuba sempre 
trabalhou o caráter 
orientativo e nunca 
punitivo. Por isso 
realizamos diversas 
ações pela cidade 
para informar, dis-
tribuir máscaras e 
expl icar  a  impor-
tância de se isolar 
em um momento tão 
delicado que a ci-
dade passava com 
a disseminação do 
vírus”, conta.

Vacina
A t u a l m e n t e ,  a 

cidade não registra 
óbitos pela doença há 
24 dias, e o número 
de casos também so-
freu queda. E o ob-
jetivo da pasta é não 

DENISE KATAHIRA
rmc@maisexpressao.com.br

voltar aos estágios 
de alta disseminação 
do vírus,  por isso 
estão empenhados 
em divulgações que 
trabalham a impor-
tância da vacinação. 
“Indaiatuba é o mu-
nicípio com maior 
porcentagem de va-
cinados do Estado de 
São Paulo, entre os 
maiores de 250 mil 
habitantes”, enfatiza. 

De acordo com o 
boletim epidemioló-
gico divulgado nes-
ta quarta-feira (08), 
Indaia tuba  possui 
213.526 pessoas va-
cinadas com a pri-
meira dose; 205.949 
pessoas receberam a 
segunda dose; 6.860 
tomaram a vacina de 
dose única; e 30.265 
receberam a dose de 
reforço. Totalizando 
assim 212.809 pesso-
as imunizadas contra 
a Covid-19.
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Renda Mínima beneficiou mais de 
4 mil famílias durante a pandemia
Projeto pioneiro de distribuição de renda direta ajudou famílias em vulnerabilidade social

A P r e f e i t u r a 
de Indaiatu-
ba em busca 

de oferecer auxílio 
f inanceiro durante 
a pandemia da Co-
vid-19 às famílias em 
vulnerabilidade so-
cial, criou um projeto 
pioneiro na região 
de distr ibuição de 
renda direta, o Renda 
Mínima Indaiatuba, 
que beneficiou 4.402 
famílias, durante 6 
meses.

O objetivo do pro-
jeto era minimizar os 
efeitos causados pela 
quarentena decreta-
da pelo Governo do 
Estado de São Paulo 
como forma de con-
ter  a pandemia do 
novo coronavírus . 
O Projeto de Lei foi 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

aprovado pelos ve-
readores municipais 
por unanimidade.

As famílias con-
templadas receberam 
o auxílio emergen-

cial no valor máxi-
mo de R$ 190 por 
mês, dependendo da 
quantidade do nú-
mero de filhos até 
14 anos.  Ao todo, 

segundo a Adminis-
tração Municipal, fo-
ram repassados R$ 
4,03 milhões para às 
famílias em situação 
de vulnerabilidade.

Benefício
O projeto Renda 

Mínima Indaiatuba 
foi anunciado pelo 
prefeito de Indaia-
tuba, em março de 
2021, pelo período 
de três meses, com o 
objetivo de amenizar 
o impacto negativo 
que a pandemia da 
Covid-19 gerou nas 
famílias mais vulne-
ráveis. 

No anúncio, Gas-
pa r  d i s se  “com o 
Renda Mínima In-
daiatuba, queremos 
amenizar o que essa 
pandemia causou na 
economia do país, e 
que foi sentido no 
bolso de muitos mu-
nícipes,  por  conta 
das medidas restriti-
vas e de isolamento 
social a que fomos 
submetidos nos últi-
mos meses. Enquanto 

gestor público não 
posso e não vou fe-
char os olhos diante 
das necessidades de 
muitos chefes de fa-
mília que perderam 
seus  empregos  ou 
que tiveram sua ren-
da reduzida”.

Em ju lho  des te 
ano, o Renda Míni-
ma Indaia tuba fo i 
prorrogado para mais 
três meses, finalizan-
do, então, no mês de 
outubro.

O projeto foi um 
benefício concedido 
pela  Prefei tura  de 
Indaiatuba (Lei nº 
7573/2021), às fa-
mílias residentes no 
município, inscritas 
no Cadastro Único 
de 16 de janeiro de 
2019 a 16 de janeiro 
de 2021 e com ren-
da per capita de até 
meio salário mínimo.

Renda Mínima Indaiatuba tinha como objetivo minimizar os efeitos causados pela pandemia

ARQUIVO RCI/PMI
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191 anos de Indaiatuba coincide com o 
retorno do Fantasma à Série A2 do Paulista

Os 191 anos de In-
daiatuba, come-
morados hoje (9), 

coincide com um momento 
especial na história do Es-
porte Clube Primavera. Após 
35 anos de espera, o clube 
volta a disputar no próximo 
ano a Série A2 do Campe-
onato Paulista e está “a um 
passo” da divisão de elite do 
estadual. 

A estreia na competição 
já vai ser no mês que vem. 
No dia 26 de janeiro de 
2022, no Gigante da Vila, 
em Indaiatuba, a equipe 
enfrenta a Portuguesa. O 
confronto marcado para às 
15h é histórico, pois será o 
reencontro do time com o 
torcedor, afastado do estádio 
há quase dois anos por conta 
da pandemia.  

O historiador e respon-
sável pelo Acervo digital 

Feito foi alcançado pelo Esporte Clube Primavera após 35 anos de espera 

Primavera conta com apoio do torcedor indaiatubano para chegar a principal divisão 
do Campeonato Paulista 

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA 
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do E.C. Primavera, Roberto 
Barce, acredita que será um 
capítulo importante na histó-
ria do clube.  

“O momento atual coloca 
o clube num outro patamar, 
com maior visibilidade no 
cenário do futebol paulista, 
e à frente de clubes tradicio-
nais que estão em divisões 
inferiores”, salienta. 

Essa será a oitava vez que 
o clube de Indaiatuba disputa 
a Série A2 do estadual. A 
última vez foi em 1987, com 
outras seis oportunidades: 
1952, 1982, 1983, 1984, 
1985, 1986.  

A Série A2 do próximo 
ano será a de número 50 entre 
as competições oficiais da 
Federação Paulista que Tri-

color de Indaiatuba já partici-
pou. O clube já competiu em 
45 Campeonatos Paulistas, 
três Copas Paulistas e uma 
edição profissional da Copa 
São Paulo, em 1985. 

Ao todo foram 1,1 mil 
jogos disputados, com 438 
vitórias, 318 empates e 344 
derrotas. O clube balançou 
as redes adversárias em 1.445 

ocasiões, com outros 1.224 
gols sofridos. O maior arti-
lheiro do Tricolor em cam-
peonatos profissionais foi o 
ídolo Django, atacante que 
marcou 32 gols. O goleiro 
Rodrigo foi quem mais ves-
tiu o manto do Primavera.

Na próxima temporada, o 
clube busca o seu quinto títu-
lo no profissional, já que foi 
campeão paulista em 1977, 
1995 e 2018 na Segunda 
Divisão, equivalente hoje a 
quarta divisão; e outro título 
em 2001 (Série B2). Foram 
ainda sete acessos, sendo 
quatro decorrentes dos títulos 
e outros três: 2003 e 2014 
subindo para a A3, além do 
acesso alcançado este ano. 

Para o presidente do Pri-
mavera, Eliseu Marques, o 
momento vivido pelo clube 
atualmente coincide com o 
crescimento da cidade. 

“Indaiatuba desenvol-
veu muito e o clube também 
está evoluindo. Claro que 

de forma mais lenta, até por 
questões financeiras, pois 
ainda não temos recursos 
para alavancar o clube assim 
como o município conse-
guiu. Temos que come-
morar muito por estarmos 
numa cidade organizada, 
bem administrada, parcei-
ra do Primavera. Agora é 
estreitar cada vez mais a 
relação com o poder público 
e atrair cada vez mais nossos 
torcedores.”

Marques salienta ainda 
que essa relação com torcida 
é algo que precisa ser aper-
feiçoada. “Indaiatuba é um 
pouco exigente e acredito 
que com o Primavera é um 
pouco mais. A gente precisa 
se reorganizar e montar um 
departamento para desen-
volver ações que atraiam o 
torcedor. Temos que ‘criá-lo’ 
para que ele, desde pequeno, 
tenha orgulho de bater no 
peito e dizer: ‘sou torcedor 
do Primavera’.” 



C12 | CADERNO ESPECIAL |  



| CADERNO ESPECIAL| C13

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Indaiatuba se destaca em pesquisas e 
é uma das melhores cidades do Estado

Indaiatuba foi des-
taque em algumas 
pesquisas realiza-

das no ano de 2021. 
Em Estudo Técnico, 

divulgado neste mês e 
realizado por pesquisa-
dores da USP (Univer-
sidade de São Paulo), 
Ufscar (Universidade 
Federal de São Carlos) 
e Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) sobre o 
Nível de Desenvolvi-
mento dos 41 maiores 
municípios do estado 
de São Paulo, colocou 
Indaiatuba em segundo 
lugar. No estudo foram 
avaliados municípios 
do Estado com mais de 
200 mil habitantes.

A avaliação foi rea-
lizada com base em 28 
indicadores dos seguin-
tes setores: Saúde, Edu-

Indaiatuba foi destaque no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil
cação, Segurança Pú-
blica, Meio Ambiente, 
Mobilidade, Economia 
e Finanças Públicas. 
Foram considerados 
a representatividade, 
transparência, atualida-
de e confiabilidade dos 
itens avaliados.

“Fico contente com 
o resultado e me sinto 
ainda mais motivado 
para continuar traba-
lhando por Indaiatuba. 
Os dados deste estudo 
com certeza poderão 
nos dar diretrizes para 
o planejamento e in-
dicadores do que pode 
ser melhorado”, disse o 
prefeito Nilson Gaspar.

Municípios mais 
competitivos do Brasil

Em novembro foi 
divulgado o Ranking 
de Competitividade dos 
Municípios, realizado 
pelo Centro de Lide-

rança Pública (CLP), 
em parceria com a Gove 
e a Seall. O estudo co-
locou a cidade na 13ª 
posição entre os mu-
nicípios paulistas e na 
22ª posição no ranking 
nacional. Foram ava-
liados 411 municípios 
brasileiros com popu-
lação superior a 80 mil 
habitantes e Indaiatuba 
se destacou em Qua-
lidade da Educação, 
Qualidade da Saúde, 
Segurança e Sustenta-
bilidade Fiscal.

Prêmio Band 
Cidades Excelentes
Divulgado em outu-

bro, o Prêmio Band Ci-
dades Excelentes apon-
tou Indaiatuba como a 
primeira colocada na 
premiação. A cidade 
conquistou a melhor 
média dos cinco pilares 
de gestão pública ana-

lisados pelo Instituto 
Áquila, que desenvolveu 
o Índice de Gestão Mu-
nicipal Áquila (IGMA). 
O município também 
ficou entre os três me-
lhores colocados em 
Educação e Desenvolvi-
mento Socioeconômico 
e Ordem Pública. Foram 
considerados os municí-
pios com mais 100 mil 
habitantes.

A avaliação foi re-
alizada por meio das 
informações públicas 
atualizadas de todas 
as cidades do país em 
cinco pilares: Eficiência 
Fiscal e Transparên-
cia; Educação; Saúde e 
Bem-Estar; Infraestru-
tura e Mobilidade Urba-
na e Desenvolvimento e 
Ordem Pública.

Desenvolvimento 
Sustentável

Em março, Indaia-

tuba foi destaque no 
Índice de Desenvol-
vimento Sustentável 
das Cidades – Brasil 
(IDSC-BR) realizado 
pelo Programa Cidades 
Sustentáveis. A cidade 
conquistou a 20ª co-
locação na classifica-
ção geral, dentre 770 
municípios brasileiros 
avaliados, e sobe para 
a 3ª posição, quando 
considerados apenas 
municípios com mais 
de 200 mil habitantes.

Indaiatuba obteve 
pontuação de 66,88 no 
índice, que atribui clas-
sificação de 0 a 100.

A cidade atingiu a 
meta em energias re-
nováveis e acessíveis; 
indústria, inovação e 
infraestruturas; cidades 
e comunidades susten-
táveis e proteção à vida 
marinha, que envolve 
o tratamento do esgoto 

antes de chegar ao mar, 
rios e córregos.

Qualidade de vida 
e saneamento básico

Indaiatuba se des-
tacou logo no início 
do ano, em janeiro, 
quando um levanta-
mento do Indsat (Indi-
cadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos) 
revelou que a Admi-
nistração Pública Mu-
nicipal de Indaiatuba 
tem alto grau de satis-
fação, somando 754 
pontos. O indicador 
obteve aprovação de 
71% dos entrevista-
dos que consideram a 
administração munici-
pal, sob o comando do 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), ótima ou boa. 
A pesquisa se refere 
ao quarto tr imestre 
de 2020 e avaliou 15 
cidades da RMC.
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Neste ano, apesar 
da pandemia da 
Covid-19 ter 

impactado diretamente 
a economia, Indaiatuba 
registrou aumento de 
novas empresas e na 
geração de empregos.

Entre janeiro e ou-
tubro de 2021, a cidade 
seguiu a trajetória de 
crescimento dos empre-
gos formais e apresen-
tou um saldo positivo 
de 6.011 vagas de tra-
balho, segundo dados 
do Cadastro Geral de 
Empregados e Desem-
pregados (Caged), dis-
positivo utilizado pelo 
Ministério do Trabalho 
e Previdência Social. 

De acordo com os 
dados do Caged, de 
janeiro a outubro de 
2021, Indaiatuba regis-

Indaiatuba registra aumento de
empresas e empregos em 2021
Segundo o Caged, durante este ano, o município fechou todos os meses com saldo positivo na geração de emprego

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

O setor de serviços é o que mais gerou empregos, seguido por construção e indústria

trou 35.248 admissões 
ante 29.237 demissões, 
tendo um saldo positi-
vo de 6.011 empregos 
formais. Em outubro o 
saldo foi de 544 postos 
de trabalho. O setor de 
serviços é o que mais 
está gerando empregos, 
com saldo de 226 postos 

de trabalho, seguido 
por construção (152) e 
indústria (122).

PAT
O Pat  (Posto de 

Atendimento ao Tra-
balhador), vinculado à 
Secretaria de Governo, 
atendeu 65.251 pessoas, 

referente aos serviços 
digitais, como a carteira 
profissional digital que 
pode ser baixada em 
qualquer celular, tanto 
Android quanto IOS.

A unidade é mantida 
por meio de uma parce-
ria da Prefeitura com o 
Governo do Estado de 

São Paulo, coordenado 
pela Secretaria Estadual 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), 
que faz intermediação 
entre empresas que pre-
cisam de mão de obra e 
profissionais que pro-
curam emprego. No 
Posto, também é possí-
vel realizar a inscrição 
para o seguro-desem-
prego, inscrição para 
o Programa Estadual 
de Qualificação Profis-
sional (PEQ) e para o 
Programa de Apoio à 
Pessoa com Deficiência 
(Padef). Todos os servi-
ços são gratuitos.

Aumento de 
empresas
De acordo com a 

Secretaria Municipal 
de Governo, Indaiatuba 
registrou em 2021, 61 
novas empresas, tota-
lizando 940 indústrias. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Também foram cadas-
trados 3.752 prestadores 
de serviços autônomos, 
com 3.012 novos na ci-
dade. Ao todo são 16.412 
prestadores de serviços 
jurídicos e 2.797 novos 
cadastrados, com 5.665 
comércios. 

“Mesmo com o mo-
mento delicado que vi-
vemos no ano passado 
e neste ano nós não 
deixamos de incentivar 
o crescimento econômi-
co. Em 2021, trouxemos 
uma variedade de cursos 
de diversas áreas para 
preparar as pessoas para 
as vagas de trabalho e 
em contrapartida, aju-
dar as empresas a en-
contrarem mão de obra 
qualificada. O ano foi 
desafiador, mas colhe-
mos bons frutos”, relata 
o secretário de Governo, 
Luiz Alberto Cebolinha 
Pereira.
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Entre as inaugurações estão o Espaço Viber, Parque Pet e Centro Cirúrgico do Hospital Dia
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O Espaço Viber foi todo revitalizado para receber eventos

Inaugurações celebram o aniversário 
de 191 de anos de Indaiatuba

Indaiatuba comemora 
191 anos nesta quinta-
-feira (09) e para cele-

brar a Prefeitura Municipal 
preparou uma série de inau-
gurações entre os dias 09 e 
17 de dezembro.

A primeira delas será a 
do Espaço Viber que ocorre 
nesta quinta-feira (09), às 
20h30, após ser todo revi-
talizado com nova fachada, 
iluminação, revestimentos, 
pisos e pintura, além de 
bancadas para que os expo-
sitores possam preparar ali-
mentos e novos sanitários. 
A revitalização também 
ampliou a bilheteria, as 
dependências administra-
tivas e área de apoio para 
os funcionários. A obra 
recebeu investimentos da 
Administração Municipal 
no valor aproximado de R$ 
3,8 milhões.

Parque PET
O Parque Pet já está pre-

sente em diversos pontos da 
cidade, mas desta vez será 
inaugurado o maior deles, 
no Parque Ecológico, na 
altura do Jardim Esplana-

da I. A abertura acontece 
no domingo (12), a partir 
das 9h.

Com mais de 20 mil 
metros quadrados o Parque 
Pet contará com três áreas 
de passeio para cães de 

pequeno, médio e grande 
porte, equipamentos de 
“agility” usados para diver-
são e adestramento, e um 
paisagismo diferenciado. 
Ainda no local haverá um 
cantinho especialmente 

reservado para as fotos das 
famílias com seus animais 
de estimação e logo na 
entrada será instalada uma 
escultura de cão feita em 
inox, o Batuque, que foi 
doado ao município pelo ar-
tista plástico Gelson Nenê.

Núcleo Nabor
O Núcleo Musical Na-

bor Pires Camargo será 
inaugurado na próxima 
quarta-feira, dia 15, às 
19h30, no espaço do Casa-
rão Pau Preto. Com isso, a 
Cultura que já desenvolve 
um extenso trabalho volta-
do à música erudita, esten-
derá as vivências musicais 
também para o choro, jazz, 
samba e MPB (Música 
Popular Brasileira).

Centro Cirúrgico
 do HD
A saúde de Indaiatuba 

será mais uma vez com-
templada com a inaugu-

ração do novo Centro Ci-
rúrgico do Hospital Dia 
“Dr. Renato Riggio Jr”. A 
cerimônia de entrega será 
no dia 17, às 15h. 

Com a ampliação, que 
foi realizada em parceria 
com a Associação das Em-
presas de Serviços Contá-
beis de Indaiatuba (Aes-
ci), o HD passou a contar 
com um centro cirúrgico 
moderno, preparado com 
12 leitos de observação, 
aumentando o seu aten-
dimento de 300 para 450 
cirurgias mensais.

A ala também conta 
com nova área de espera 
pré-operatório separado 
por sexo e com sanitários 
masculino e feminino para 
dar mais privacidade e 
conforto aos pacientes. O 
mesmo foi feito com pós-
-operatório, que também 
foi separado por sexo, com 
sanitários, inclusive para 
pessoas com deficiência.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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A Secretaria de Cul-
tura de Indaiatu-
ba divulgou nesta 

quarta-feira (08) os ven-
cedores do 17º Prêmio 
Literário Acrísio de Ca-
margo - Nova Geração. O 
Prêmio Literário foi criado 
com o objetivo de divulgar 
o nome do autor da letra 
do Hino de Indaiatuba 
e incentivar a produção 
literária local.

Na categoria Conto, 
o terceiro lugar foi para 
Ingrid Rosa dos Santos, 
com Mulher Peixe, e a 
segunda colocação ficou 
com Matheus Barbosa da 
Silva, com Cinofobia. A 
vencedora foi Juliana No-
gueira Bertoli, com Hilda, 
Jeremias, Mirtes.

Na categoria Crônica, 
Ingrid Rosa dos Santos 
foi a terceira colocada 

Secretaria de Cultura divulga vencedores 
do Prêmio Literário Acrísio de Camargo 
O  Prêmio foi criado com o objetivo de divulgar o nome do autor da letra do Hino de Indaiatuba

com Estilhaços e Ludmila 
Samara dos Santos ficou 
na segunda posição com A 
Descoberta do Eu Artista. 
O primeiro prêmio foi para 
Juliana Nogueira Bertoli, 
com Descanse em Paz.

Na categoria Poesia, 
Raphael Panzetti Pinto 
Lari conquistou a terceira 

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

posição com 2019-2021 e 
Caroline Amaral dos San-
tos foi a segunda colocada 
com Heroico. A vencedora 
é Julia Pantin da Silva, 
com Fotografia.

Como prêmio, os ven-
cedores receberão um va-
lor em dinheiro de R$ 1mil 
para o terceiro lugar, R$ 2 

mil para o segundo e R$ 3 
mil para quem conquistar 
o primeiro lugar. Os tra-
balhos foram julgados por 
profissionais da literatura. 
Eles avaliaram todos os 
textos sem saber o nome 
dos autores, e cada candi-
dato enviou até três textos 
diferentes.

Além dos três prêmios, 
também foram escolhidas 
outras três menções honro-
sas para cada modalidade.

Todos os anos, a Pre-
feitura de Indaiatuba pro-
move um concurso lite-
rário, chamado “Prêmio 
Literário Acrísio de Ca-
margo”, com o objetivo de 
encontrar e revelar novos 
escritores jovens de 15 a 
29 anos. 

Neste ano, as três cate-
gorias de texto escolhidas 
foram: Conto, Poesia e 
Crônica, e de acordo com 
as regras, o texto apresen-
tado deveria ser inédito 
e não estar inscrito em 
nenhum outro concurso, 
nacional ou internacional.

“Gostaria de agradecer 
todos os que participaram 
do Prêmio Literário, even-
to que cresce a cada ano 
não somente no número de 
inscrições, mas também na 
qualidade dos trabalhos”, 

analisou a secretária mu-
nicipal de Cultura, Tânia 
Castanho. “Isso comprova 
a evolução contínua de 
nossos artistas, que são 
desafiados todos os anos 
a ampliar seus horizontes”.

Acrísio de Camargo
Acrísio de Camargo foi 

o compositor da letra hino 
da cidade de Indaiatuba. A 
melodia foi escrita por Na-
bor Pires de Camargo, em 
1930, a pedido do prefeito 
naquela ocasião.

Acrísio morou muitos 
anos em Indaiatuba, onde 
iniciou seus estudos como 
farmacêutico. Mas foi nas 
Artes em que encontrou 
maior notoriedade: escre-
via poesia, peças de teatro 
e chegou a pintar mais de 
100 quadros. A impor-
tância histórica e cultural 
desse artista é relembrada 
neste prêmio.

Vencedores foram anunciados nesta quarta-feira (08), no Casarão Pau Preto

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI



Indaiatuba se destaca 
mais uma vez no âmbito 
nacional, e desta vez a 

cidade venceu a categoria 
Top 3 do Programa Parcerias 
Municipais, com os me-
lhores resultados e os mais 
engajados no grupo acima 
de 100 mil habitantes.

Com a conquista, o mu-
nicípio receberá R$ 700 mil 
em convênio para infraestru-
tura urbana. Em 2019 Indaia-
tuba já havia conquistado 
o convênio de R$ 350 mil 
pela melhor performance em 
promover ambientes menos 
suscetíveis a roubos no Pro-
grama Parcerias Municipais. 
Em 2020, também com a Se-
gurança Pública, o município 
ficou em segundo lugar entre 
os 32 cases classificados 
das 723 práticas inscritas no 
programa.

O prefeito Nilson Gaspar 

Indaiatuba conquista R$ 700 mil para
investir em infraestrutura urbana
Município foi uma das vencedoras da categoria TOP 3 do Programa Parcerias Municipais

DIVULGAÇÃO

O prefeito Nilson Gaspar e o deputado estadual Rogério Nogueira participaram do 
evento de premiação Sala São Paulo do Palácio dos Bandeirantes

e o deputado estadual Rogé-
rio Nogueira participaram 
do evento que marcou o 
segundo ciclo do programa 
na tarde desta terça-feira 
(7), na Sala São Paulo do 
Palácio dos Bandeirantes. 

A cerimônia contou com a 
participação do governador 
João Doria, do vice-gover-
nador Rodrigo Garcia, do 
secretário de Desenvolvi-
mento Regional, Marco 
Vinholi, e representantes de 

621 cidades paulistas.
“Estou muito feliz com 

mais esta vitória, é muito 
gratificante ver Indaiatuba 
mais uma vez sendo agra-
ciada com uma premiação. 
Este prêmio é da adminis-

tração municipal e também 
da população de Indaiatuba, 
que nos deu a oportunidade 
de desenvolver este tra-
balho. Parabéns a todos e 
obrigado pela confiança”, 
agradeceu o prefeito Nilson 
Gaspar.

O deputado estadual Ro-
gério Nogueira parabenizou 
o prefeito pela administra-
ção do município. “O mu-
nicípio obteve os melhores 
resultados entre as cidades 
paulistas acima de 100 mil 
habitantes, no Programa 
Parcerias Municipais. Esse 
reconhecimento vai gerar 
para a cidade R$ 700 mil 
em convênios, que serão 
aplicados em projetos im-
portantes para a população. 
Tenho muito orgulho de 
trabalhar lado a lado de uma 
gestão municipal eficiente, 
representando Indaiatuba 
junto ao Governo do Es-
tado e trazendo recursos e 
benefícios”.

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

Parcerias 
Municipais
O Parcerias Municipais 

foi lançado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal do Estado de São Paulo 
(SDR)tem com o objetivo 
de unir esforços com os 
municípios para reduzir as 
desigualdades regionais em 
quatro áreas prioritárias: 
educação, saúde, segurança 
e desenvolvimento socio-
econômico. O objetivo é 
investir no desenvolvimento 
regional para aumentar a 
competitividade dos municí-
pios paulistas, para a melho-
ria da qualidade de vida de 
seus habitantes e a redução 
de desigualdades regionais. 
A iniciativa está em conso-
nância com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da Agenda 2030 
e tem respaldo no Plano 
Plurianual do Governo do 
Estado para o quadriênio 
2020-2023.
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Museu Ferroviário é revitalizado e 
inaugurado com atrações musicais  

Nesta sexta-feira 
(10), a Prefeitura 
de Indaiatuba irá 

realizar uma cerimônia 
que marcará a entrega da 
revitalização do Museu 
Ferroviário de Indaiatuba 
e a inauguração do Ponto 
de Informação Turística 
(PIT).

O evento, que está 
marcado para começar as 
19h e integra as comemo-
rações pelos 191 anos do 
município, contará com 
apresentações do Grupo 
Amantes do Choro e da 
Domingos Jazz Band, a 
presença do Papai Noel 
na histórica Locomotiva 
a Vapor Nº 10 e marca 
também a transição do 
espaço, antes administra-
do pela Fiec (Fundação 
Indaiatubana de Edu-
cação e Cultura), para a 

Cerimônia que acontece nesta sexta-feira (10) também irá inaugurar o Ponto de Informação Turística

Revitalização do Museu Ferroviário de Indaiatuba será inaugurado nesta sexta-feira (10)

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Secretaria Municipal de 
Cultura, por meio do De-
partamento de Turismo. 

“Revitalizado, o Mu-
seu Ferroviário está pron-
to para voltar a receber 
os indaiatubanos, apre-
sentando uma parte da 
história de nossa cidade. 
O Ponto de Informação 
Turística também é um 
serviço importante por-

que queremos acolher 
bem as pessoas que vi-
sitam nossa cidade”, co-
menta o prefeito Nilson 
Gaspar. “Além disso, a 
Locomotiva foi reforma-
da e o Papai Noel chegará 
nela”. 

Para a secretária mu-
nicipal de Cultura, Tânia 
Castanho, o PIT será um 
ponto fundamental para o 

turismo. “No PIT – Ponto 
de Informação Turística, 
concentraremos todas as 
informações turísticas 
de nossa cidade, como 
roteiros, destinos e um 
pouco da nossa história, 
para quem mora em In-
daiatuba e aqueles que 
vem nos visitar, em um 
local de fácil acesso”. 

A revitalização do 

Museu Ferroviário de 
Indaiatuba, inaugurado 
oficialmente em 1º de 
outubro de 2004, foi re-
alizado em trabalho con-
junto entre as secretarias 
de Cultura, Obras e Vias 
Públicas, Serviços e Meio 
Ambiente, além da Fiec. 

O processo de revita-
lização do prédio do Mu-
seu Ferroviário de Indaia-
tuba foi acompanhado 
pelo arquiteto Eduardo 
Constantino Gomes, da 
Secretaria Municipal de 
Obras e Vias Públicas, 
e toda obra passou pelo 
Conselho Municipal de 
Preservação. “Adotamos 
o máximo de responsabi-
lidade com a obra original 
e, inclusive, devolvemos 
algumas particularidades 
que eram próprias do pré-
dio”, disse Gomes.

Museu
O Museu Ferroviá-

rio de Indaiatuba abriga 
aproximadamente 500 
peças, incluindo objetos 
tridimensionais e ima-
gens, todas devidamente 
identificadas e registradas, 
em trabalho que contou 
com apoio da Associação 
de Preservação Ferroviá-
ria de Indaiatuba (APFI).

Além disso, no local 
está exposto a Locomo-
tiva, nº 10, fabricada nos 
Estados Unidos em 1874 
e adquirida pelo impera-
dor D. Pedro II. É a mais 
antiga locomotiva a vapor 
americana em condições 
operacionais no Brasil. 
A locomotiva passou por 
um processo de restau-
ro em 6 de dezembro 
de 2002, se tornando a 
primeira peça do acervo 
do Museu Ferroviário de 
Indaiatuba. Neste ano, 
passou um novo restauro 
e se encontra em pleno 
funcionamento.
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Ação foi motivada pela pandemia que gerou um aumento de pessoas em vulnerabilidade social
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Vacina Solidária arrecadou alimentos, itens de limpeza 
e higiene pessoal

Campanha Vacina Solidária arrecada 
38 toneladas de alimentos e itens de higiene

Uma das ações 
realizadas pelo 
Fundo Social de 

Solidariedade (Funssol) 
de Indaiatuba foi a Cam-
panha Vacina Solidária, 
realizado em parceria 
com a Secretária Muni-
cipal de Saúde e a Se-
cretaria Municipal de 
Esporte. Em cinco meses 
de campanha foi atingida 
a marca de 38 toneladas 
arrecadadas, que é 14 
vezes mais do que foi 
recebido no ano anterior.

A ação aconteceu em 
todas as campanhas de 
vacinação contra a Co-
vid-19, entre março e 
agosto, quando a popula-
ção que fosse se imunizar 
foi convidada a contribuir 
com alimentos não pere-
cíveis, itens de limpeza e 
higiene pessoal. 

De acordo com o 

Funssol, até a primeira 
semana de dezembro a 
Vacina Solidária con-
tabilizou a arrecadação 
de cerca de 5.620 mil 
litros de leite, 339 paco-
tes de fraldas geriátricas, 
aproximadamente 8.203 
cestas básicas, mais de 
25 toneladas de produ-
tos de limpeza e higiene 

pessoal, 1.800 quilos de 
aparas de tecido, 350 
unidades de brinquedos 
e 627 unidades de co-
bertores novos. Também 
teve a doação de R$ 10 
mil em vale compras do 
Supermercado São Vi-
cente para repassar às 
famílias em vulnerabili-
dade social. E através da 

campanha desenvolvida 
pela Acácia Amarela foi 
conseguido o montante 
R$24.932,00.

O Fundo Social con-
tinua recebendo doações 
de pessoas e empresas. 

Campanha 
do Agasalho
Outra ação que ajudou 

muito as pessoas em vul-
nerabilidade social foi a 
Campanha do Agasalho.

Segundo o Funssol, 
neste ano foram doados 
às instituições, projetos 
sociais e famílias 15.216 
peças de roupas e 1.263 
cobertores novos. Neste 
ano a novidade ficou com 
os 463 kits de limpeza 
disponibilizados para a 
higienização das peças de 
roupas, com uma forma 
de levar mais dignidade 
às famílias contempladas 
com as roupas doadas.

Emergencialmente fo-
ram atendidas as famílias 

e distribuídos 2.966 paco-
tes de fraldas geriátricas. 
O Funssol realizou os 
repasses que contempla-
ram 30 projetos sociais 
e OSCs do nosso muni-
cípio.

“Só neste ano, a Cam-
panha do Agasalho ar-
recadou mais de 15 mil 
peças, fora cobertores 
e itens de limpeza. O 
maior número de doações 
aconteceu no posto de 
coleta montado no Centro 
Esportivo do Trabalha-
dor, com 38 toneladas de 
alimentos arrecadados. 
Graças à ajuda da popu-
lação e, principalmente 
pelo excelente trabalho 
do Funssol e da Assis-
tência Social, as contri-
buições foram recebidas 
e repassadas às pessoas 
em vulnerabilidade”, co-
mentou o prefeito Nilson 
Gaspar.

Para a presidente do 
Funssol, Maria das Gra-

ças de Araújo Mássimo, 
foi um desafio estar à 
frente do Fundo Social de 
Solidariedade em meio a 
pandemia, mas também 
gratificante ver a solida-
riedade neste momento 
delicado. “Desde o ano 
passado estamos lidando 
com o cenário incerto da 
pandemia. Esse momento 
deixou muitas pessoas em 
vulnerabilidade social. 
Pararam os projetos, mas 
vimos como o indaiatuba-
no é solidário e disposto a 
ajudar o próximo, mesmo 
no meio de uma crise 
como esta. Só tenho a 
agradecer pela colabo-
ração de nossa comuni-
dade em nossas ações. 
Conseguimos ajudar as 
pessoas que estavam em 
vulnerabilidade graças 
ao empenho de cada ci-
dadão. Muito obrigada 
a todos e ao prefeito que 
acredita no nosso traba-
lho”, concluiu.
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Em  2 0 0 7  f o i 
i n s t i t u í d a  a 
Lei Federal nº 

11.445/2007, que ficou 
conhecida como Lei do 
Saneamento Básico. 
Dentre as principais 
atribuições aos municí-
pios, ela também previa 
a criação de um Plano 
Municipal de Sanea-
mento Básico (PMSB). 
É a partir deste plano 
que os órgãos muni-
cipais definem como 
se dará a prestação do 
serviço de água e es-
goto em Indaiatuba e 
também propõe ações 
necessárias para que 
este serviço seja presta-
do de forma satisfatória 
à população. 

Com uma popula-
ção estimada em quase 
300 mil moradores em 
2035, a principal ação 

Plano de Saneamento Básico
Municipal prevê ações até 2035
Medidas vão desde a criação de barragens, até a melhora no sistema de distribuição de água

a médio prazo prevista 
no PMSB é a implanta-
ção da barragem do Ri-
beirão Piraí. Em funcio-
namento a represa terá 
capacidade de reservar 
até 8,7 milhões de litros 
de água e promete aten-
der a um total de 600 
mil habitantes dos mu-
nicípios de Indaiatuba, 
Cabreúva, Itu e Salto. 
As obras têm previsão 
de início para o segundo 
semestre de 2022. 

A longo prazo, o pla-
nejamento do PMSB 
prevê a utilização de 
água bruta água bruta 
vinda das novas barra-
gens de Pedreira (Rio 
Jaguari) e Duas Pontes, 
na cidade de Amparo 
(Rio Camanducaia), em 
conjunto com um siste-
ma adutor regional. As 
duas obras já estão em 
andamento, segundo o 
Governo de São Paulo 
a obra de Pedreira está 

27% concluída, sendo 
realizada no momento 
uma pesquisa do sub-
-solo. As obras na bar-
ragem de Duas Pontes 
estão mais avançadas, 
com 36% concluídas, já 
na fase de desvio do rio. 

Outro ponto de des-
taque a longo prazo está 
nas ações do Programa 
de Redução de Perdas, 

casa das pessoas. 

Perdas de Água
Com a substituição 

de redes antigas por 
Método Não Destrutivo 
(MND), Indaiatuba está 
avançando no combate 
às perdas de água. A 
verba a fundo perdido 
vem do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos 

que em 2018 estava em 
31,56% segundo dados 
do Sistema Nacional 
de Informações sobre 
o Saneamento. A meta 
é chegar em 25%, di-
minuindo a diferença 
entre o volume total 
de água produzido nas 
estações de tratamento 
e o volume de água que 
efetivamente chega na 

(Fehidro), no valor R$ 
1.360.000,00 e a con-
trapartida da Autarquia 
de R$ 1.600.000,00.

Uma das ações feitas 
pelo Saae foi a conclusão 
da implantação de mais 
uma adutora intitulada 
Adutora do Altos da Bela 
Vista que atende a região 
do Jardim Paradiso, Jar-
dim Bela Vista, Altos da 
Bela Vista, Jardim Euro-
pa e adjacências.

A adutora de 250 mm, 
possui aproximadamen-
te 3,9 km de extensão 
e interliga os Centros 
de Reservação do Mato 
Dentro e do Bela Vista. 
É uma obra de extrema 
importância no quesito 
de perdas de água trata-
da, uma vez que sem ela 
para abastecer a região 
era necessário fazer o 
bombeamento da água 
na rede, aumentando a 
pressão e causando va-
zamentos.

LUCAS MANTOVANI
redacao@maisexpressao.com.br

Barragem do Rio Ribeirão Piraí deve garantir o abastecimento de água na cidade

REPRODUÇÃO
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