
Em entrevista exclu-
siva ao Mais Expressão, 
o prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), fez 
um balanço do seu primei-
ro ano de novo governo, 
apontando as realizações e 
mostrando os planos para 
o futuro da cidade. 

O prefeito pontuou os 
investimentos feitos du-
rante o primeiro ano do 
2º mandato na educação, 
saúde, segurança e em 
outros setores. Além dis-
so, afi rma que seu maior 
desafi o foi na pandemia 
quando teve que tomar 
decisões duras, mas neces-
sárias.

E para o futuro de In-
daiatuba, Gaspar disse 
que virá muita coisa na 
segurança, para educação, 
saúde, esporte, cultura e 
obras.

ARQUIVO/PMI

Prefeito Nilson Gaspar faz balanço
do primeiro ano do 2º mandato
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Sem Indaiatuba como sede e o Primavera como representante, a Federação Paulista de Futebol 

(FPF) divulgou as 32 cidades e os 128 times que irão em busca do caneco da Copa São Paulo de 

Futebol Junior.

A campanha Dezembro Laranja vem para alertar sobre o câncer de pele, doença que provoca 

feridas que não cicatrizam ou pintas que crescem devagar, mas que coçam, sangram ou apresentam 

alterações de cor
Que tal uma decoração comestível para a mesa de ceia de Natal? Os 

biscoitos customizados, super tradicionais na Europa e Estados Unidos 

encantam crianças e adultos com sua doçura crocante.

Durante as festas de fi nal de ano é comum que 
tutores de cães e gatos demonstrem afeto pelo 

bicho de estimação dando petiscos e comidas de 

sobras do natal e ano novo. Porém, essa atitude 
pode causar sérios problemas de saúde.

O primeiro ano da atual Legislatura na Câmara 

de Indaiatuba foi mais produtivo que os últimos 20 
anos, apesar da pandemia. O dado consta do balanço 

de fi nal de atividades, divulgado nesta quinta-feira 
(16), pelo presidente Pepo Lepinsk (MDB).

Quando um ano novo começa, independente 

da situação, costumamos a planejar coisas que 

gostaríamos de conquistar - como um aparta-
mento, um carro, uma viagem, ou até mesmo, 
uma simples reforma.
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Federação divulga locais e participantes da ‘Copinha’ 

Verão pede atenção redobrada nos cuidados com a pele

Perigos ao alimentar o pet com 
sobras de Natal e Ano Novo 

Gingerbread: confira a receita 
dos biscoitos de gengibre

Vereadores apresentaram mais 
de 3 mil propostas em 2021

Qual é o sonho que você 
quer realizar em 2022?
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Previsão do Tempo

A perda auditiva não tratada pode infl uenciar e muito no isolamento social. Um estudo realizado pela Universi-
dade de Columbia Britânica, no Canadá, indica que a cada 10 decibéis de perda na audição há um aumento de 52% 
no isolamento social principalmente no caso das pessoas com idade entre 60 e 69 anos.

Os problemas auditivos também afetam o cérebro, a perda auditiva não identifi cada pode estar ligada a declí-
nios cognitivos equivalentes a quase quatro anos de idade cronológica, de acordo com a mesma pesquisa.

Outro fato importante de se tratar é que a perda auditiva acelera o declínio cognitivo, devido à falta de estímulo ce-
rebral, no entanto, há solução com uso de um aparelho auditivo que pode ajudar a combater essa deterioração cerebral. 

Não é sempre que os sinais da perda auditiva são claros, e é comum os pacientes levarem até 5 anos para bus-
car ajuda. O problema de demorar para buscar ajuda é que quanto mais tempo se leva para tratar a perda, pior é o 
impacto. Fique atento se apresentar: Difi culdade para entender a fala 
das pessoas; Assistir TV ou ouvir rádio com o volume mais elevado 
que o habitual; Necessidade de pedir que as pessoas repitam o que 
disseram;

Isolamento social; Depressão.
Se você acha que pode realmente estar com perda auditiva, pro-

cure um médico otorrinolaringologista, na sequencia agende uma 
consulta com uma fonoaudióloga. Informe-se sobre a importância 
do tratamento.

Na AUDIOCAMP, você tem a oportunidade de realizar seu exa-
me audiológico e testar os aparelhos mais tecnológicos do mercado, 
com mais de 127 ajustes automáticos, para as mais diversas situa-
ções de ruído. O melhor da tecnologia, com formas de pagamento 
que cabem no seu bolso.

Editorial
Então é Natal e... você fez o que deu!

Final de ano, e já bate aquela ansiedade de quem planejou 
um monte de coisas, realizou algumas, mas sabe lá no fundo que 
um tanto delas não deu certo. A “positividade tóxica” presente 
principalmente em propagandas, e redes sociais como Facebook 
e Instagram, tende a nos fazer acreditar que absolutamente tudo 
tem que funcionar bem, e se não for assim, a culpa é nossa. Quer 
saber? Está tudo errado. 

Em um país com desigualdades sociais extremas, 12 milhões 
de desempregados, mais de 19 milhões de pessoas passando 
fome, e ainda com um governo omisso e corrupto em relação 
a pandemia, é impossível estar tudo bem. A verdade é que vi-
vemos tempos sombrios, de luto, de tristeza, e não há problema 
nenhum em admitir isso. Somos humanos, não uma máquina de 
produzir grandes feitos. 

Para citar Guilherme Arantes, “se você tentou e não aconte-
ceu, valeu! Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente 
quer”. Nesses dois anos difíceis, em que muita gente fi cou longe 
de quem ama, e tantos relacionamentos foram quebrados, a ca-
rência de afeto é uma consequência natural. 

Esse tempo foi importante para nos darmos conta de que sta-
tus, coisas caras, promoções no trabalho, viagens, e outras que 
podemos comprar podem ser ótimas, mas não preenchem total-
mente um ser humano. Todos precisamos de afeto, apoio. Até 
mesmo cientifi camente, foi assim que a humanidade chegou até 
aqui. Vivendo em grupos.

O que importa agora é cultivar amizades, amores, conversas 
e trocas sinceras, onde a gente consiga acolher o que o outro pode 
oferecer, e também acrescentar a quem se aproxima. Sem cobran-
ças excessivas. Novamente citando canções, essa da banda Titãs: 
“Devia ter trabalhado menos, me importado menos com proble-
mas pequenos, ter morrido de amor”. 

E quando alguém vier com o tradicional single de “Então é 
Natal, e o que você fez?” A resposta é simples: você fez o que deu!

Perda auditiva e isolamento social: é relação mais comum do que você imagina
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Venha para a Rede de Clínicas AUDIOCAMP e tenha uma experiência com o melhor da tecnologia au-
ditiva disponível. Aguardamos sua visita! Agende seu horário, pela nossa Central de Atendimento: 0800 591 
2124 ou pelo WhatsApp: (19) 99436 3945. E visite nosso site: www.audiocamp.com.br

Fonte: ClimaTempo
Emergência...
O prefeito de Salto, Laerte 

Sonsin (PL), decretou estado de 
emergência hídrica por 120 dias 
na cidade. A decisão permite que 
a Prefeitura possa comprar sem 
licitação para melhorar a capa-
cidade de reservação, captação e 
tratamento de água.

...hídrica
Sonsin alega que a cidade 

não viveu uma seca tão grande 
nos últimos 100 anos.

Homenagem...
O Corpo de Bombeiros de 

Campinas homenageou a ex-di-
retora da Guarda Civil de Indaia-
tuba Marilsa Souza e o deputado 
estadual Bruno Ganem (MDB) 
com a Medalha do Centenário do 
7º Grupamento.

...dos bombeiros
Os nomes foram indicados 

pelos próprios bombeiros e de-
pois analisados por uma comis-
são julgadora. Os aprovados, ci-
vis e militares, são honrados pela 
atuação na sociedade. A entrega 
aconteceu dia 09.

Homem...
Em parceria com a Sony Pic-

tures, a Cultura Inglesa aprovei-
tou o lançamento de «Homem-
Aranha: Sem Volta Para Casa», 
que estreou exclusivamente nos 
cinemas nesta quinta (16), para 
levar o Amigão da Vizinhança em 
pessoa no meio da turma. 

...Aranha
Trata-se de uma campanha 

de matrículas para cursos regula-
res do 1º semestre de 2022, que a 
rede de escolas de inglês terá em 
SP, Bahia e Santa Catarina. .

FRASE DA SEMANA

“Somos 52,3% da população 
brasileira, mas a nossa represen-
tação no Congresso não passa de 
15%. Alguma coisa está errada 
nessa equação e o erro está na 
ignorância”.

Da ativista pela educação Ta-
mires Fakih, presidente da Todaz 
na Política, uma rede criada para 
ajudar mulheres a vencerem elei-
ções e ocuparem espaço político..

CONTRASTE

Amigo do velório
Ir a velórios de pessoas co-

nhecidas, embora não seja amigo 
da família, é importante para po-
líticos em campanha.

Um ex-prefeito de Boituva 
cumpria a missão quando encon-
trou com um amigo.

Entusiasmado com a presen-
ça de fi gura tão ilustre no velório 
da sua sogra, esse amigo só faltou 
comemorar.

Mais algumas semanas se 
passaram e em todos os velórios 
em que ia, o ex-prefeito encontra-
va o mesmo amigo.

Curioso, o amigo comentou:
- Você gosta de velórios as-

sim mesmo?
Irritado com a persistência e 

a pergunta do amigo, o ex-prefei-
to retrucou:

- Você faltaria ao velório da 
sua mãe?

- Desculpe. Era sua mãe? 
Não sabia.

O amigo fi cou totalmente 
sem graça.

Depois que o ex-prefeito dei-
xou o local, o amigo foi conferir 
o morto.

Era um homem.

Ser proprietário de um imóvel é uma ótima forma de 
investir dinheiro de forma segura e com alto potencial de 
lucro. Por essa razão, o mercado de locação de imóveis 
tem ganhado cada vez mais espaço entre as imobiliárias. 

Contudo, ainda é comum que os donos de imóveis 
prefi ram cuidar da locação por conta própria. Visto que, 
acreditam que é muito mais vantajoso. Mas, não é bem 
assim que funciona! 

Pensando nisso, vamos te apresentar as principais van-
tagens de colocar seu imóvel para alugar com o Grupo Sil-
vana Carvalho. Confi ra a seguir:

Divulgação do imóvel
Anunciando seu imóvel conosco, ele aparecerá em di-

versas mídias, possibilitando que o mesmo seja alugado 
muito mais rápido.

Inclusive, diversos imóveis que captamos são alugados 
em tempo recorde, antes mesmo de serem divulgados.

Análise do inquilino

Qualquer imobiliária pode atrair possíveis clientes para 
o seu imóvel. Mas, é importante trabalhar com empresas 
que realizem o procedimento de análise do perfi l do inqui-
lino. Pois, é isso que garante a transparência e segurança 
da transação. 

Contamos com equipe especializada neste processo, 

Descubra as vantagens de colocar imóvel para alugar com o Grupo Silvana Carvalho

Escrito por: Maria Eduarda Silva dos Santos – Grupo Silvana Carvalho 

assim, conseguimos levar o inquilino certo para todos os 
nossos proprietários. 

Garantias de aluguel 

Defi nir uma modalidade de garantia locatícia é essen-
cial para o processo de locação. Porém, muitos proprietá-
rios têm dúvidas sobre as opções disponíveis no mercado 
e como elas funcionam. 

Mas, isso não acontece no Grupo Silvana Carvalho! 
Porque, oferecemos todo o suporte necessário para você 
sanar suas dúvidas e trabalhamos com os 4 melhores tipos 
de garantias de aluguel. 

Contrato digital 

Colocando seu imóvel para alugar conosco, é possível 
assinar o contrato dele digitalmente, sem precisar sair da 
sua casa. Isso agiliza bastante a locação, como contribui 
com a economia de recursos naturais. 

E, em caso de dúvidas relacionadas a este documento, 
você tem o nosso setor jurídico a sua disposição. Compos-
to por profi ssionais especializados em direito imobiliário. 

Além destas vantagens, nossa unidade de locação ofe-
rece várias outras. Então, se você quer alugar o seu imóvel 
sem dor de cabeça, ligue para (19) 3500-6662 e fale nos-
sos consultores. 

Artigo
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E
m en t rev i s -

ta exclusiva 

ao Mais Ex-

pressão, o prefeito 

de Indaiatuba, Nilson 

Gaspar (MDB), fez 

um balanço do seu 

primeiro ano de novo 

governo, apontando 

as realizações e mos-

trando os planos para 

o futuro da cidade.

Mais Expressão: 

Qual é o balanço neste pri-

meiro ano de mandato? 

    Nilson Gaspar: Ba-

lanço muito positivo, 

de muitas conquistas. 

Cumprimos o nosso pla-

Prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar 
repercute primeiro ano do 2º mandato
O principal desafio, segundo o chefe do Executivo, foi comandar gestão durante a pandemia

nejamento, trabalhando 

com transparência, com 

o orçamento equilibra-

do, as obras em todas as 

áreas têm acontecido. 

Um ano com diversos 

prêmios por conta da 

boa gestão, inclusive no 

“Band Cidades”, onde 

fomos eleitos a melhor 

cidade do estado e do 

nosso país. Tivemos 

as contas aprovadas de 

2017, 18, 19. 

ME: Como o se-

nhor encontrou a Pre-

feitura em termos de 

organização, finanças 
e patrimônio? Qual a 

herança que o senhor 

recebeu? Que avalia-

ção faz dela?

leitos para atendimen-

to das complexidades. 

(Vamos inaugurar) o 

centro cirúrgico do 

Hospital Dia. Fina-

lizamos o complexo 

esportivo do Campo 

Bonito, a reforma da 

delegacia-distrito do 

Jardim Morada do Sol, 

também uma base da 

Guarda Municipal lá 

no Campo Bonito, a 

Delegacia da Mulher 

foi toda revitalizada e 

com a chegada de um 

delegado para mulher. 

E a Barragem do Piraí, 

nós conseguimos os 

recursos para tirar do 

papel essa obra im-

portante que vai ajudar 

Indaiatuba, Salto e Itu 

e Cabreúva para os 

próximos anos.

NG: Faço parte da 

administração pública 

há 25 anos, já vinha 

participando do pla-

nejamento e do desen-

volvimento da cidade 

ao longo dessas duas 

décadas. Peguei uma 

prefeitura organizada, 

com planejamento e 

as coisas acontecen-

do. Peguei uma heran-

ça boa, que só rendeu 

frutos para a cidade 

e minha obrigação é 

manter o que já esta-

va sendo realizado e 

evoluir.

ME: Qual foi o 

principal desafio para 

a sua administração 

neste ano? O senhor 

ficou satisfeito com os 
resultados que conse-

guiu? Se não ficou, o 
que faltou?

NG: O maior de-

safio foi a pandemia, 
né? Nós tivemos que 

vencer o desafio e dar 
uma boa saúde a nos-

sa população e fazer 

a cidade girar, e nós 

conseguimos. Estou 

satisfeito porque In-

daiatuba se destacou 

a nível estadual e a 

nível nacional, nós 

atingimos mais 80% 

da nossa população 

(vacinada), com muita 

eficiência e com muita 
rapidez.

ME: Qual foi a re-

alização mais impor-

tante do seu governo 

neste primeiro ano de 

mandato?

NG: Na educação 

fizemos investimentos 
vultosos na parte edu-

cacional e tecnologia 

para gente poder dar 

para os nossos colabo-

radores treinamento e 

também para os nossos 

alunos. [...]Na área 

da saúde nós também 

evoluímos bastante 

com a entrega de re-

médios para as pessoas 

em casa no sistema 

drive-thru, telemedici-

na, liberação de novos 

FOTOS: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

O prefeito Nilson Gaspar ao lado do símbolo que mandou instalar no Parque Ecológico para homenagear a cidade

Durante discurso na Câmara: parceria com os vereadores



Mais Expressão: 

Do ponto de vista da 

satisfação com o seu 

governo, que nota de 

zero a dez o senhor 

daria? 

Nilson Gaspar - 

Eu diria o seguinte: 

eu avaliar é a mesma 

coisa que a pessoa que 

se olha no espelho e se 

acha bonita. Você tem 

que pedir a opinião dos 

outros, mas (acho) que 

a avaliação é muito 

positiva, haja visto os 

índices de satisfação 

da nossa população 

e os prêmios que nós 

estamos ganhando a 

nível estadual e a nível 

nacional
ME: Como cida-

dão, qual é a crítica 

que o senhor faria ao 

seu governo e às suas 

ações no comando da 

Prefeitura?

NG - Estamos im-

pedidos por questões 

jurídicas, mas gostaria 

de ter uma atenção me-

lhor do judiciário em 

relação ao pessoal de 

situação de rua. Temos 

diversos projetos aqui 

para tirar esse pessoal 

da rua e a gente não 

consegue porque tem 

pessoas de bom cora-

ção que acabam aju-

dando essas pessoas 

com esmolas e outro 

tipo de ajuda, essas 

esmolas acabam indo 

para o tráfico e para 

o álcool. Esse pessoal 

acaba não querendo 

sair da rua. Outra coisa 

é a questão do tráfico 
de drogas, um proble-

ma muito sério para 

gente estar conduzin-

do, apesar da Guarda 

Municipal, Polícia Ci-

vil e Militar fazerem 

um excelente trabalho, 

mas precisa de um ju-

diciário mais parceiro 

para gente poder tomar 

as ações necessárias, 

fazer uma legislação e 

punir essas pessoas. 

ME:O que o seu 

governo planeja para 

realizar no próximo 

ano e ao longo do resto 

do mandato? Por favor, 

separe por ano.

NG - Virá muita 

coisa na segurança, 

muita coisa ainda para 

educação, para saúde, 

para o esporte, para 

cultura e obras. Va-

mos ter muitas obras, 

principalmente de ex-

pansão urbana, malha 

viária, abastecimento e 

qualificação profissio-

nal. São diversas áreas 

que são muito impor-

tantes para o desenvol-

vimento e crescimento 

sustentável da nossa 

cidade e o principal 

fator é deixar a cidade 

em condições de rece-

ber novas indústrias, 

fortalecendo o comér-

cio e gerando empre-

go e renda, evoluindo 

o município. Mas o 

grande salto que nós 

vamos dar para frente é 

em tecnologia, estamos 

buscando empresas de 

tecnologia para fazer 

investimento na nossa 

cidade, porque tecnolo-

gia é a chave do futuro 

e através dela que nós 

vamos transformar a 

vida das pessoas. (Te-

remos também) cons-

trução de uma UPA na 

região do Campo Bo-

nito e também na habi-

tação, principalmente 

para o pessoal de baixa 

renda. Eu pretendo lan-

çar mais um programa 

habitacional com 2000 

ou 2500 propriedades 

ainda nesse governo 

e se possível entregar 

essas unidades para o 

pessoal de baixa ren-

da. Vamos lançar um 

projeto inovador que 

é a Vila dos Solteiros, 

trazendo um programa 

exclusivo para o sol-

teiro da nossa cidade 

e também a Vila dos 

Idosos.
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O prefeito Nilson Gasparsegura ordem de serviço da nova escola do Parque Campo Bonito ao lado do secretário de Estado Educação, Rossieli Soares, e do ex-prefeito Reinaldo Nogueira 



 |CIDADE| A5 

Atletas de natação de Indaiatuba se 
destacam em provas nacionalmente
Trabalho realizado durante o ano resultou na melhor colocação histórica no Campeonato Brasileiro

ADI -  INDAIATUBA

Equipe de natação indaiatubana do 4x100m medley misto (da dir. para a esq.): Andressa Si-

mião, Mercedes Toledo, Kaio César e Lucas Batista, que alcançaram colocações de destaque

A 
equipe de nata-

ção de Indaiatu-

ba obteve gran-

des conquistas durante o 

ano, tanto no individual 

quanto no coletivo, com 

atletas se destacando na-

cionalmente e brigando 

por medalhas contra ou-

tros grandes nomes da na-

tação brasileira. Os resul-

tados foram tão bons que 

o grupo comandado pelo 

técnico argentino Cristian 

Soldano conquistou a 

sexta colocação geral no 

Campeonato Brasileiro 

Sênior de Verão - Troféu 

Daltely Guimarães dentre 

40 equipes, a frente de 

grandes clubes, como o 

Pinheiros, de São Paulo. 

Segundo o professor 

Soldano, os resultados 

são fruto do trabalho di-

ferenciado realizado em 

conjunto ao grupo. Di-

ferente de outros clubes, 

o grande diferencial da 

equipe é o trabalho com 

visão a longo prazo, com 

projeto individual para 

cada atleta. “Diferente 

dos grandes clubes, aqui 

a ideia é ficar com o atleta 
muitos anos. O pessoal 

comprou a ideia, vem a 

cada ano se dedicando 

mais, os resultados são 

consequência do traba-

lho”, disse o professor, 

que está desde 2011 na 

equipe de natação. 

O resultado histórico 

da competição veio acom-

panhado de 7 medalhas, 

3 de prata e 4 de bronze. 

No masculino, Lucas Ba-

tista Gomes (27) foi um 

dos grandes destaques 

da competição. Além de 

conquistar as suas pri-

meiras medalhas, 4 no 

total, ele ficou entre os 5 
nadadores mais rápidos 

de todo país no nado bor-

boleta. “Comecei a nadar 

com 15 anos, eu sonhava 
em ir para o Campeonato 

Paulista e hoje estou entre 

os melhores, disputan-

do vaga para mundial 

e panamericano. Eu só 

perdi 100m borboleta para 

o atleta que disputou a 

olimpíada. Estou feliz de-

mais”, disse o competidor. 

Na competição femi-

nina, a equipe de Indaia-

tuba foi bastante premiada 

também. Andressa Carla 

Simião Sango (26) con-

quistou três medalhas, 

se destacando na com-

petição do nado peito. 

Mais do que as medalhas, 

Andressa comemorou 

o recomeço na natação. 

“Eu vim para cá muito 

desacreditada, sem inves-

timento, técnico. Eu já fui 

campeã brasileira, mas 

estava quase parando de 

nadar. Foi aqui que voltei 

a ser quem eu era. Foi um 

trabalho mental muito 

forte e eu tive um ótimo 

rendimento na competi-

ção”, comemorou a atleta.

Medalhas

As medalhas de bron-

ze vieram no Reveza-

mento 4x100m medley 

misto, com Kaio César, 

Andressa Simião, Lucas 

Batista e Mercedes Tole-

do; nos 200m peito, com 

Andressa Simião; nos 

200m costas, com Thalita 

Daroz; e nos 200m borbo-

leta, com Lucas Batista.

As medalhas de prata 

foram conquistadas nos 

100m peito com Andres-

sa Simião; no 4x100m 

medley masculino, com 

Kaio César, Pedro Garcia, 

Lucas Batista e Rafael 

Pietrobom; e nos 100m 

borboleta com Lucas Ba-

tista, detentor do 12º me-

lhor tempo da modalidade 

no mundo

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Confira dicas para aproveitar as 
férias sem estourar o orçamento 
É necessário planejamento financeiro para que o retorno do descanso não se torne um pesadelo

REPRODUÇÃO/GOOGLE

Planejar financeiramente uma viajem pode evitar frustações com endividamento  e com surpresas desagradáveis

F
im de ano, férias 

escolares e recesso 

nas empresas. Esse 

é um dos momentos mais 

esperados por muitos, 

afinal é nesse período que 
as pessoas aproveitam 

para descansar, viajar 

e realizar muitas outras 

atividades.

Mas, antes de cair na 

estrada é importante um 

planejamento financeiro 
para que o retorno das 
férias não se torne um 

pesadelo.

Segundo o educador 

financeiro e presidente 

da DSOP Educação Fi-

nanceira e editora DSOP 

e autor do livro “Terapia 

Financeira”, Reinaldo 

Domingos, não adianta 

fazer o que não pode, 
com o dinheiro que não 
tem, pois a alegria será 

momentânea e as dívidas 
se arrastarão por meses. 

“Dependendo do tama-

nho, poderão fazer com 

que fique inadimplente. É 
possível aproveitar den-

tro do que o orçamento 
permite”, disse.

O ideal é que as férias 
sejam planejadas e pagas 

com antecedência, porém 

de acordo com o educa-

dor financeiro, a maio-

ria das famílias acabam 
estourando o orçamento 

familiar por falta de or-

ganização financeira.

Por isso, Domingos 

dá dicas de como al-

cançar o objetivo sem 
frustações futuras. 

A primeira coisa é 

saber exatamente qual é 
sua condição financeira, 
ou seja, saber se está 
endividado ou equilibra-

do. “É importante que 
as crianças participem 

dessas conversas, pois 

elas compreendem muito 

mais do que pensamos 
e, quando todos estão a 
par da situação e focados 

no mesmo objetivo, fica 
tudo mais fácil”, explica.

O educador alerta. 

Se estiver endividado, 

talvez seja melhor abortar 
a ideia, deixar a viagem 
para outro momento. 

‘Não é para deixarem 
de se divertir, afinal de 
contas, ninguém vive 

apenas para pagar contas, 

é preciso ter lazer. Só terá 

que fazer alguns ajustes; 
se estavam pensando em 

ir para outro estado, por 

exemplo, podem tentar 
ver alguma cidade mais 

perto que possam visitar 
ou então programas cul-

turais na própria cidade 

em que vivem. Só não se 
diverte quem não quer”, 
enfatiza.

Aos que estão equili-
brados, Domingos, acon-

selha cautela, pois signi-

fica que a pessoa não tem 
dívida, mas também não 
tem dinheiro guardado, 

então, qualquer passo não 
planejado pode fazer a 

situação mudar comple-

tamente”, alerta.

Planejamento
Para que a diversão 

seja total, sem dívidas, 
é importante que a via-

gem seja programada 

com antecedência, pois 

geralmente se consegue 

preços melhores e boas 
negociações de valo-

res. Quando resolvem 

de última hora, sempre 

acaba pagando mais caro, 
ainda mais em alta tem-

porada. “Então, é preciso 

cuidado. Feito isso, é 

importante também já 
deixar claro as limita-

ções de gastos que cada 
um poderá ter, para não 

se perderem nas contas, 

principalmente para as 

crianças”, finaliza.
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A 
Secretaria Mu-

nicipal de Es-

portes promove 

ação especial de férias 

para crianças e adoles-

cente que residem em 

Indaiatuba. O objetivo 

é oferecer atividades 

esportivas e recreativas 

no período de recesso 

escolar.

A ação acontece de 

3 a 12 de janeiro em 

três diferentes polos: 

Complexo Esportivo 

da Morada do Sol, Par-

que Corolla e Praça de 

Esportes Rodrigo Colli 

Badino, no Jardim Rê-

mulo Zoppi.

A pasta informa que 

a crianças e adolescen-

tes podem comparecer 

nos dias e horários es-

colhidos, sem a neces-

sidade de inscrição ou 

Indaiatuba prepara ação especial 

de férias para crianças e adolescentes
Atividades acontecem de 3 a 12 de janeiro em três diferentes polos do município

comprovação de frequ-

ência. De acordo com o 

cronograma, as ativida-

des acontecerão nos dias 

3, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 de 

janeiro, sempre em dois 

períodos: das 8h30 às 

12h e das 14h às 17h30. 

Durante o dia haverá di-

versas atividades como 

gincanas e brincadeiras 

que estimulem a ativida-

de física.

“Uma parcela de 

nossos professores e 

coordenadores irão co-

mandar este projeto de 

férias que visa oferecer 

atividades esportivas 

e recreativas às nossas 

crianças e adolescentes, 

neste período de reces-

so escolar”, comenta 

o secretário municipal 

de Esportes, Marcos 

Antônio de Moraes, o 

Marquinhos. “Em In-

daiatuba, durante o ano, 

lugar de criança é na es-

cola. Já nas férias, lugar 

de criança é se divertin-

do de forma saudável 

e repleta de alegria”, 

ressalta.

Para mais informa-

ções, ligue para (19) 

3834-7472.

ELIANDRO FIGUEIRA RIC-PMI

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Complexo Esportivo da Morada do Sol é um dos polos que receberá projeto e que tem programação especial

•  Complexo Es-

portivo da Mora-

da do Sol: Rua Ri-

cardo Bergamini, 

230, Jardim Morada 

do Sol

• Parque Corolla: 

Rua Seraphin Gil-

berto Candello, s/

nº, Jardim Morada 

do Sol

• Praça de Esportes 

Rodrigo Colli Ba-

dino: Rua Helena 

Tomasi, 53, Jar-

dim Rêmulo Zoppi

Polos Esportivos
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ASSESSORIA/CÂMARA DE VEREADORES DE INDAIATUBA

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Neste ano, os vereadores apresentaram  
mais propostas que nos últimos 20 anos

O 
primeiro ano da 

atual Legisla-

tura na Câmara 

de Indaiatuba foi mais 

produtivo que os últi-

mos 20 anos, apesar da 

pandemia. O dado consta 

do balanço de final de ati-
vidades, divulgado nesta 

quinta-feira (16), pelo 

presidente Pepo Lepinsk 

(MDB).

“Vocês já fazem parte 

da história de Indaia-

tuba e devem estar tão 

orgulhosos quanto eu”, 

disse Pepo aos outros 

11 vereadores ao final 

da 36ª e última sessão 

deste ano. “Os números 

impressionam e demons-

tram o quanto cada um 

trabalhou”.

Para o presidente, o 

rendimento é resultado 

da aplicação dos verea-

dores, que foram moti-

vados pela necessidade 

de encontrar saídas para 

as dificuldades causadas 
pela pandemia e para 

ajudar a administração a 

resolver problemas.

86% mais

De acordo com o le-

vantamento, os vere-

adores apresentaram, 

analisaram e aprovaram 

3.148 matérias neste ano. 

O volume é tão alto que 

corresponde a 86% mais 

que a média anual regis-

trada nos últimos 20 anos 

no Legislativo.

Outro detalhe impor-

tante do levantamento é 

que entre 2001 e 2004 a 

Câmara tinha 17 e não 

12 vereadores como atu-

almente. Mesmo com 

esse número maior de 

parlamentares, a média 

anual de cada um deles 

nesse período foi de 72 

matérias.

Hoje, com 12 verea-

dores, a média individual 

anual está 262 matérias, 

ou seja, 3,5 vezes acima 

da média anterior. “Além 

de mais produtiva, con-

tinuamos sendo a mais 

econômica do Estado 

em proporção ao PIB”, 

comemorou o presidente.

Assuntos

O trabalho mais pro-

dutivo dos vereadores 

se refletiu em políticas 
públicas, principalmen-

te durante as fases mais 

agudas da pandemia do 

coronavírus. A saúde 

foi a maior preocupação 

dos vereadores ao longo 

Pelo  quinto  ano 

consecutivo, o verea-

dor Alexandre Peres 

(Cidadania) foi o que 

mais apresentou pro-

jetos na Câmara de 

Indaiatuba: foram 40 

em 2021, além de 233 

indicações e mais de 

200 ofícios pedindo 

ações e 2.200 atendi-

mentos à população.

Mas o maior feito 

do parlamentar neste 

ano foi ter conseguido 

R$ 1 milhão para a 

saúde, especificamente 

para o combate à pan-

do ano e produziu mais 

resultados.

Entre os projetos 

aprovados estão o Re-

fis, um refinanciamento 
de dívidas de impostos, 

que ajudou cidadãos e 

empresas a colocarem 

as contas em dia. Outro 

foi o auxílio emergencial 

municipal, uma ajuda de 

até R$ 190 para famílias 

carentes.

Ainda como política 

pública, os vereadores 

aprovaram a autorização 

para que o prefeito Nilson 

Gaspar (MDB) pudesse 

liberar recursos financei-
ros visando a construção 

de uma barragem no Ri-

beirão Piraí, cujo objetivo 

é garantir o abastecimen-

to por dez anos. 

O vereador Alexandre Peres trabalhando no gabinete

Foto da sessão em junho, que teve de ser adaptada para o sistema remoto devido à pandemia para seguir protocolos

Balanço do primeiro ano da nova Legislatura mostra quebra de recorde em número de matérias analisadas

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Campeão em número de projetos,  vereador trouxe R$ 1 mi para saúde

demia, e ter consegui-

do agendar reuniões 

com ministros para o 

prefeito Nilson Gaspar 

(MDB) no final de 

outubro.

Vá r io s  p ro j e to s 

apresentados por Ale-

xandre Peres se trans-

formaram em lei. Por 

exemplo, a lei 7.600, 

de junho de 2021, que 

obriga escolas da rede 

municipal a treinarem 

para evacuação dos 

prédios escolares pro-

fessores, funcionários 

e alunos.

Ou a lei 7,704, de 

novembro de 2021, 

que propõe que bares, 

cafés e restaurantes a 

adotarem medidas de 

proteção à mulher. Ou 

ainda a lei 7.633, de 

agosto de 2021, que 

inclui conscientização 

sobre depressão no 

calendário oficial do 

município.  

Para Alexandre Pe-

res, os números de-

monstram o seu empe-

nho e dedicação para 

atender às reivindi-

cações dos eleitores. 

“Ouço muitos pedidos 

no meu gabinete, pre-

sencialmente ou por 

telefone, whatsapp e 

redes sociais principal-

mente”, diz ele.
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Em balanço de final 
de ano, a Prefei-
tura de Indaiatuba 

destacou ações realizadas  
durante o ano de 2021 na 
segurança pública muni-
cipal. Dentre as iniciativas 
estão a implantação de 
uma base avançada da 
Guarda Civil no Jd. Cam-
po Bonito, a parceria com 
o Governo do Estado de 
São Paulo para a adesão 
do Detecta e o fortale-
cimento dos programas 
“Vizinhança Solidária” e 
“Comércio Solidário”. 

Durante o ano, o Cen-
tro de Operações, Atendi-
mento e Despacho (CO-
ADE), local responsável 
por atender as ligações 
recebidas pelo número 
153 e encaminhar viatu-
ras para o atendimento 
de ocorrências, registrou 

Prefeitura realiza balanço das ações 
de segurança pública municipal 
Implantação de base avançada e parcerias firmadas são os destaques da secretaria 

LUCAS MANTOVANI  
redacao@maisexpressao.com.br

70.417 ligações. No total, 
389 pessoas foram presas 
em flagrante e mais de 90 
quilos de drogas foram 
apreendidas.  Compos-
ta por 315 agentes e 63 
viaturas, a Guarda Civil 
realizou mais de 10 mil 
operações de policiamen-
to, dando apoio também às 
polícias Civil, Rodoviária 
Federal e Militar. 

O programa fez tan-
to sucesso que a Guar-
da Municipal, através 
do Conselho Municipal 
de Segurança Pública 
(Comseg) e também em 
parceria com a Polícia 
Militar, instituíram o 
Comércio Solidário, que 
atualmente conta com 
células: Ário Barnabé, 
Cecap e João Martini. 
Para fortalecer ainda 
mais o programa, o COI 
passou a integrar o gru-
po de emergência do 
programa, dando mais 
agilidade ao processo de 
comunicação e despacho 
de viaturas.  

O projeto “Integra-
ção COI x Vizinhança 
Solidária” ficou em se-
gundo lugar no Programa 
Parcerias Municipais, 
realizado pelo Governo 
do Estado de São Paulo, 
sendo um dos destaques 
estaduais da premiação.

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Assistir aos moradores do Jardim Campo Bonito foi uma das prioridades para este ano

Base avançada 

no Campo Bonito

Inaugurada em agosto, 
a base agora conta com 
um guarda presencial-
mente no local durante 24 
horas por dia e com uma 
viatura que patrulha a 
região. Segundo a Guarda 
Municipal, a ação previne 
furto, roubos e o tráfico de 
drogas. 

Parceria com o 

Governo de São Paulo

Através do Centro de 
Operações e Inteligência 
(COI), o município de 
Indaiatuba passou a ter 
acesso ao Detecta, o siste-
ma de monitoramento do 
Estado de São Paulo. Com 
o convênio assinado em 
2021, o município passa a 
receber todas as informa-

ções do sistema, ajudando 
a controlar a entrada e 
saída de veículos. 

Implantado pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo, o Detecta é um sis-
tema inteligente de moni-
toramento através do uso 
de câmeras e do banco de 
dados de diversos órgãos 
estaduais de segurança, 
resultado no maior banco 
de informações policiais 
da América Latina. 

Fortalecimento dos 

programas Vizinhança 

e Comércio solidário 

Quatro novas células 
foram criadas dentro do 
programa de Vizinhança 
Solidária, totalizando 87 
células ativas no muni-
cípio que participam do 
projeto e têm contato 
direto com as forças po-
liciais, uma parceria que 
tem ajudado a diminuir a 
criminalidade. 
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Quando um ano 
novo começa, 
independente da 

situação, costumamos a 
planejar coisas que gos-
taríamos de conquistar 
- como um apartamento, 
um carro, uma viagem, 
ou até mesmo, uma sim-
ples reforma.

Mas, para que os pro-
jetos se concretizem, é 
preciso ter um certo di-
nheiro em caixa. Por isso, 
o jornal Mais Expressão 
entrevistou o economista, 
mestre e doutor na área, 
Marcelo Introini, para 
debater sobre a educação 
financeira. De acordo 
com ele, este é um as-
sunto muito importante, e 
que deveria ser ensinado 
em mais lugares, porque 
“encontramos pessoas 
com bastante talento para 

Qual sonho quer concretizar em 2022? 
Organizar recursos pode ajudar a realizar
Uma boa dica é usar planilhas para definit todos os custos e detalhes e otimizar a poupança

BARBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br

produzir coisas legais, só 
que falta a elas uma orga-
nização com o dinheiro”. 

Ele ressalta, porém, 
que se dedica a um viés 
da Economia que estuda 
o desenvolvimento do 
país de forma mais am-
pla, e sendo assim “é im-
possível deixar de men-

plo, que se ela conseguir 
continuar, dali a alguns 
meses já pode ser possível 
colocar aquele sonho em 
prática”, explica.

Nos próprios aplicati-
vos dos bancos, sejam os 
tradicionais ou digitais, 
existe uma aba com infor-
mações sobre opções de 
investimento, em que é 
possível simular o quanto 
você conseguiria ganhar 
depois de algum tempo. 
Também é importante 
descobrir qual o perfil 
de investidor, ou seja, 
se você está disposto 
a correr um risco mais 
baixo ou alto, afinal, todo 
dinheiro investido é uma 
aposta. 

É importante, sem-
pre que possível, gastar 
menos do que se ganha. 
E assim, aos poucos as 
condições para novos 
projetos se tornam mais 
palpáveis.

REPRODUÇÃO

Para Marcelo Introini, doutor em Economia, as condições precisam melhorar socialmente, 

cionar a altíssima taxa de 
desemprego e a situação 
de extrema desigualdade 
social, acentuada pela 
pandemia”. 

“No meu ponto de 
vista, para que as pessoas 
consigam realizar seus 
projetos, o país tem que 
gerar mais empregos, e 

investir em políticas pú-
blicas de redução da de-
sigualdade. Penso muito 
mais em uma saída social, 
coletiva”, explica ele.

O economista lembra 
dos trabalhadores de clas-
se média-baixa do Rio de 
Janeiro, onde mora, por 
exemplo:  residem na 

periferia e trabalham no 
centro, e mal tem dinheiro 
para pagar a passagem de 
ônibus todos os dias. “In-
dividualmente, a margem 
de manobra para guardar 
dinheiro, é muito baixa 
para alguém que vive 
nessas condições”, por 
isso defende ações no 
âmbito social.

Ainda assim, é possí-
vel se organizar melhor. 
“Fazer uma planilha, com 
todos os gastos previ-
síveis no ano, já ajuda 
muito, assim você sabe 
para quais coisas está 
comprometido”. A partir 
dessa noção, é recomen-
dado ter uma reserva para 
emergências, e ir pou-
pando sempre que possí-
vel, mesmo aos poucos. 
“Já existem agências de 
investimento em que a 
pessoa pode começar com 
um investimento peque-
no, de 50 reais, por exem-
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A
s férias estão che-

gando e muitas 

pessoas optam por 

passar os dias de folga longe 

de casa. Seja com a família 

ou amigos, o importante é 

fazer uma viagem segura e 

tranquila, sem contra tempo 

ou dores de cabeça por al-

gum problema mecânico ou 

elétrico do automóvel. 

Peças como embreagem, 

freios, câmbios e principal-

mente os pneus são partes 

fundamentais e precisam 

ter cuidado redobrado antes 

de viajar. Também é im-

portante verificar o nível de 
óleo do motor, pois a falta 

ou excesso podem danificar 
o carro durante a viagem. O 

reservatório de água tam-

bém deve ter atenção para 

que não precise parar o carro 

no meio da viagem devido 

a fumaça que sairá do seu 

motor.

Além dos cuidados me-

cânicos, os elétricos também 

irão garantir a segurança de 

Vai viajar? Saiba quais são os cuidados 
necessários antes de pegar estrada
Revisão no automóvel pode evitar problemas e contratempos durante a viagem

todos. Revisar se todas as 

lâmpadas do carro estão 

funcionando é de suma 

importância.  Cheque o fun-

cionamento de faróis baixo e 

alto, luz de posição (lanter-

na), faróis de neblina, caso 

o carro seja equipado, bem 

como setas, luzes de freio e 

pisca-alerta. Caso alguma 

lâmpada esteja queimada, 

substitua-a por outra com 

a mesma especificação da 
original.

Também é seguro con-

ferir os itens de segurança 

como macaco, chave de 

roda, triângulo de emergên-

cia, estado e calibragem do 

estepe. Faça uma checagem 

da presença e do estado 

geral destes equipamentos 

antes da viagem. Acres-

cente fusíveis e lâmpadas 

adicionais no kit, que podem 

ser úteis no caso de emer-

gências.

Bagagem

Quanto a bagagem é im-

portante acomodar bagagens 

respeitando a carga máxima 

indicada para o veículo, aco-

REPRODUÇÃO

Peças como embreagem, freios, câmbios e principalmente os pneus são partes fundamentais
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modando objetos mais pesa-

dos na parte mais funda do 

porta-malas, para equilibrar 

o peso. Evite colocar objetos 

acima da linha do porta-ma-

las, para não prejudicar a 

visibilidade do retrovisor e 

evitar acidentes no caso de 

uma frenagem. Caso opte por 

utilizar caixas de bagagem no 

teto, atente-se ao limite máxi-

mo de carga e utilize suportes 

originais, para não danificar o 
veículo. Atenção também na 

condução: com o carro mais 

pesado, o comportamento 

dinâmico do veículo se altera 

sensivelmente, com maior 

xxx
DIVULGAÇÃO/UNIMAX

distância nas frenagens e 

respostas mais lentas de 

aceleração, além da mudança 

da distribuição de peso no 

carro. Antecipe movimentos 

e mantenha uma distância 

segura do carro à frente, res-

peitando sempre os limites 

de velocidade da via.

Recomendações

De olho na segurança 

o Detran recomenda que o 

motorista respeite o distan-

ciamento entre um carro e 

outro; Utilize o cinto de se-

gurança; As crianças devem 

utilizar as cadeirinhas de 

segurança; Os animais de 

estimação devem ser trans-

portados presos em uma 

cadeirinha própria ou caixa 

de transportes; Estudar as 

estradas que irá utilizar e 

a condição de tempo irá 

ajudar a se programar para 

alguns imprevistos; O acos-

tamento deve ser utilizado 

somente em emergência 

que podem ser do carro, 

do motorista ou de algum 

ocupante. Caso contrário, 

parar no acostamento sem 

necessidade pode gerar 

multa além de causar um 

acidente.

Por isso, antes de pegar 

estrada não deixe de realizar 

uma revisão do seu auto-

móvel com o seu mecânico 

de confiança e garanta uma 
viagem tranquila e segura 

para você e sua família.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O
s alunos do sexto 

semestre do curso 

de Administração do 

Grupo UniEduK realizaram 

uma Rodada de Negócios com 

a empresa KION e possíveis 

fornecedores. O encontro 

foi realizado no auditório da 

UniMAX, como parte do 

Projeto Link. 

Durante a experiência, os 

estudantes puderam ter con-

tato direto com as empresas 

e compreender na prática a 

necessidade dos clientes e 

fornecedores. Além disso, 

também utilizaram ferramen-

tas de gestão e marketing para 

contribuir com os possíveis 

fornecedores, auxiliando-os 

na inovação e estruturação do 

negócio. 

Segundo o sócio-proprie-

tário da empresa Ideal Rótu-

los, William Ferreira da Silva, 

a iniciativa beneficiou não só 
os alunos, mas também as 

UniEduk: Administração participa de

Rodada de Negócios com multinacional
Alunos tiveram contato com representantes da alemã Kion e com possíveis fornecedores da empresa

empresas e a comunidade de 

Indaiatuba como um todo. 

“Foi uma experiência única, 

tanto pelas possibilidades de 

networking que surgiram no 

evento quanto pela experiên-

cia criada, na qual a faculdade 

aproximou as empresas locais 

de grandes players do mer-

cado, como a KION”, conta 

William.

Projeto Link

O Projeto Link é uma 

parceria entre o Grupo UniE-

duK e a empresa KION. A 

proposta do projeto é unir o 

conhecimento e a experiên-

cia da multinacional alemã 

KION, a fim de traduzir quais 
são as necessidades atuais 

para o mercado e a base de 

fornecedores. Dessa forma, 

a parceria traz benefício não 

apenas às empresas e aos 

alunos do Grupo UniEduK, 

mas também à cidade de 

Indaiatuba, pois particulariza 

possíveis fornecedores de pro-

dutos e serviços, fortalecendo 

DIVULGAÇÃO

O projeto Link é uma parceria entre o Grupo UniEduK e a empresa multinacional Kion

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

a economia local.

“Esse projeto foi um gran-

de desafio para toda, equipe, 
porém, conforme foi ‘tomando 

corpo’, os alunos foram se 

motivando e, cada vez mais, 

alcançando os objetivos do 

curso, por meio das compe-

tências e habilidades que foram 

totalmente cumpridas. Sendo 

assim, o resultado com a Feira 

de Negócios foi a coroação 

de um projeto realizado em 

equipe, com a participação dos 

docentes, discentes, membros 

da administração do Grupo 

UniEduK e Prefeitura Munici-

pal, apoio de empresas poten-

ciais e a parceria com a KION”, 

salienta o professor Paulo Sér-

gio Granato, responsável pela 

orientação do projeto .

Para a orientadora peda-

gógica do curso de Admi-

nistração, professora Carla 

Borges, “Tudo era desafiador. 
Encontrar possíveis fornece-

dores, conhecer sua realidade, 

trabalhar com os indicadores 

solicitados pela KION, estru-

turar o projeto, fomentar os 

negócios entre eles. Os alunos 

tiveram a oportunidade de 

aplicar as teorias aprendidas, 

de fato, na prática. O resultado 

foi a satisfação de todos os 

envolvidos”.

Finalizando, o gestor do 

Curso de Administração, pro-

fessor Gustavo Gabriel, en-

fatiza que o DNA do Grupo 

Unieduk está direcionado à 

realização de atividades prá-

ticas, desde o primeiro dia de 

aula. “Projetos dessa magni-

tude permitem desenvolver 

habilidades que garantam sua 

aplicação em novos contex-

tos, tornando o aprendizado 

autônomo e culminando com 

o desenvolvimento de novas 

competências ao longo de sua 

vida profissional”, explica o 
docente.
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Confira todos os detalhes para montar o seu negócio e se tornar um empreendedor de sucesso

Tudo o que você precisa saber 
sobre como abrir uma empresa

REPRODUÇÃO

Atividade exige conhecimentos, como entender o mercado, o público e o planejamento

Saber como abrir 
uma empresa está 
entre as dúvidas 

mais comuns dos brasi-
leiros. Isso ocorre porque 
o empreendedorismo é 
uma atividade bastante 
cobiçada por grande parte 
dos trabalhadores. 

A visão geral é a de que 
o empreendedorismo pos-
sibilita maior remuneração 
e uma maior liberdade na 
organização do horário de 
trabalho. Ganhar mais e 
poder escolher o próprio 
horário de trabalho é o 
sonho que todo brasileiro 
já teve algum dia.

Porém, a realidade é 
que ainda poucas pessoas 
sabem o que fazer para 
abrir uma empresa. O pro-
cesso de abertura de uma 
empresa exige uma série 
de cuidados para que possa 
ter a certeza de estar dando 
passos seguros em direção 
a um negócio bem estrutu-
rado e com maior chance 
de sucesso. 

Antes de abrir uma em-
presa, é importante conhe-
cer os principais clientes, 
quais são os seus pontos 
fortes e fracos, bem como 

as principais dores e ne-
cessidades da sua clientela.

Ter um plano de negó-
cios não é só uma forma-
lidade ou uma decisão. É 
necessário ter um plano de 
negócios bem estruturado 
antes de formalizar o seu 
CNPJ.

Também é importante 
se informar sobre a viabili-
dade do modelo escolhido. 
Procure se informar sobre 
os alvarás, certificações, 
permissões e tudo o que for 
necessário para o negócio 
funcionar. 

Depois de ter o plano 
de negócios e uma boa 
visão sobre a viabilidade, 
terá uma ideia mais precisa 
de tudo o que é necessá-
rio para ter sua empresa 
funcionando e com real 
possibilidade de lucro.

 
Abertura de 
uma empresa
O processo de abertura 

de uma empresa é simples, 
mas depende de fatores es-
pecíficos ligados ao tipo de 
negócio. Vamos conhecer 
cada passo:

Definir o modelo de 
negócio é o primeiro passo 
no processo de abertura de 
uma empresa é definir o 
seu modelo de negócio. Há 

diversos modelos disponí-
veis, como os mais tradi-
cionais de compra e venda 
de produtos ou serviços, 
e-commerce, consultorias, 
e assim por diante. 

Escolher o nome/razão 
social da empresa para ser 
registrado junto aos órgãos 
governamentais. Não es-
queça de antes pesquisar 
na junta comercial da sua 
cidade se o nome escolhido 
está realmente disponível.

A escolha da catego-
ria da empresa está ligada 
ao porte ou tamanho. No 
Brasil, há quatro catego-

rias básicas para empresas 
iniciantes: o Microempre-
endedor Individual (MEI), 
a Microempresa (ME), a 
Empresa de Pequeno Porte 
(EPP) e a categoria Normal. 

Escolher a natureza 
jurídica significa definir 
a estrutura ligada ao seu 
quadro societário. Tudo 
também dependerá da na-
tureza da atividade, pois 
alguns formatos são proi-
bidos para certas profissões. 
As naturezas jurídicas mais 
comuns para empresas ini-
ciantes no Brasil são os 
seguintes: o Empresário 

Individual (EI), a Socie-
dade Limitada Unipessoal 
(SLU), e a Sociedade Li-
mitada (LTDA). Mas há 
outras naturezas, como a 
Sociedade Simples (SS), a 
Sociedade de Advogados, 
a Sociedade Individual de 
Advocacia, a Sociedade 
Anônima, dentre outras.

A escolha do regime tri-
butário definirá a estrutura 
de impostos da empresa. 
No Brasil, há três regi-
mes jurídicos principais: o 
Simples Nacional, o Lucro 
Real e o Lucro Presumido. 

Por fim, é hora de obter 

os últimos documentários 
necessários para garantir 
o funcionamento do seu 
negócio. A empresa deve-
rá ser registrada na junta 
comercial ou cartório, de-
pendendo da natureza ju-
rídica, efetuar os cadastros 
necessários para obtenção 
do CNPJ, obter o alvará de 
funcionamento (se neces-
sário) e realizar a inscrição 
estadual ou municipal do 
novo negócio. 

Importância 
do contador
Após a abertura de 

uma empresa é preciso 
lembrar que tudo deve 
ser feito com o auxílio de 
um contador. O contador 
te auxiliará a tomar as 
decisões corretas sobre 
como escolher a natureza 
jurídica, categoria, regime 
tributário, e até mesmo 
analisar o plano de negó-
cios da sua empresa.

Na Harmonia Conta-
bilidade, há profissionais 
especializados em ajudar 
empresas iniciantes com 
todas as suas demandas. 
Se procura um escritório 
contábil para lhe auxiliar 
no processo de abertura da 
sua empresa, a Harmonia 
é a escolha certa!

D A  R E D A Ç Ã O
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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S
em Indaiatuba 

como sede e o 

Primavera como 

representante, a Fe-

deração Paulista de 

Futebol (FPF) divul-

gou as 32 cidades e 

os 128 times que irão 

em busca do caneco 

da Copa São Paulo de 

Futebol Junior, cari-

nhosamente apelidada 

de “Copinha”, e que 

não ocorreu este ano 

devido à pandemia de 

Covid-19. 

A competição, que 

começou a ser dispu-

tada em 1969, terá o 

pontapé inicial no dia 2 

de janeiro e o encerra-

mento em 25 do mesmo 

mês, no aniversário de 

São Paulo. O palco da 

decisão ainda não foi 

confirmado, já que o 

Sem Indaiatuba como sede, Federação 

divulga locais e participantes da ‘Copinha’ 
Cancelada por conta da pandemia, competição volta a ser disputada no ano que vem

estádio do Pacaembu, 

tradicionalmente uti-

lizado nas finais, está 
fechado para obras. 

Todos os jogos se-

rão transmitidos ao 

vivo pelo SporTV, na 

plataforma Paulistão 

Play, no Youtube e no 

site Eleven Sports. 

Na primeira fase, 

os times se enfrentam 

dentro de cada gru-

po, classificando-se as 
duas melhores cam-

panhas. A partir da 

segunda fase, todos os 

jogos são de mata-ma-

ta. Até o fechamento 

desta matéria a Fede-

ração Paulista ainda 

não havia divulgado 

as datas e horários dos 

jogos.  

A Copa São Paulo 

é considerada a maior 

competição de base do 

Brasil. O atual cam-

peão do torneio é o 

ANGELO CÔRREA 

Com altos custos para ser sede da Copinha, Primavera optou por focar no time profissional e desistiu da Copinha

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

Internacional de Porto 

Alegre. 

Confira os grupos 

e as sedes Copinha no 

maisexpressao.com.br.

Ausência

Por conta da pande-

mia, o Esporte Clube 

Primavera será ausên-

cia na competição e 

Indaiatuba não será 

sede do torneio. 

“Atualmente, para 

você jogar o torneio 

precisa também ser 

sede, o que gera um 

custo em torno de R$ 

200 mil para o clube. 

Por isso, optamos jun-

to aos nossos investi-

dores manter o foco na 

equipe profissional”, 

explica o presidente 

do Primavera, Eliseu 

Marques. 

O t ime segue na 

preparação para dis-

putar a Série A2 do 

Campeonato Paulista, 

que começa no dia 26 

de janeiro. Na ocasião, 

às 15h, no Gigante da 

Vila em Indaiatuba, o 

Fantasma enfrenta a 

Lusa. 



Hidracom oferece assistência técnica 

autorizada para produtos hidráulicos
De origem familiar, com 10 anos de trajetória em Indaiatuba, empresa conta com 3 lojas

HIDRACOM

A Hidracom é 
uma empresa 
familiar que 

oferece assistência 
técnica das marcas 
mais conhecidas de 
produtos hidráulicos: 
D e c a ,  L o r e n z e t t i , 
KDT e Pretty Jet e 
outras. Já tem uma 
trajetória de dez anos 
em Indaiatuba.

O proprietário é 
Jeferson Cassali, que 
também tem formação 
técnica na área. Ele 
conta com o apoio e 
trabalho de sua espo-
sa, Tatiane.

São três lojas in-
dependentes, uma em 
Sorocaba, adminis-
trada pelo tio de Je-
ferson, Luiz. Outra 
em Itu,  comandada 
por outro t io,  Ale-

Da esq. para a dir: Jeferson Cassali, Thomaz, Lucas, Laíza e a esposa de Jeferson, Tatiane

BÁRBARA GARCIA 
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xandre, e finalmente 
a de Indaiatuba. Eles 
se orgulham de terem 
se fortalecido como 
um grupo empresarial 
familiar.

 “Recen temente 
olhamos a avaliação 

de nossos clientes no 
Google e ficamos im-
pressionados, foi uma 
surpresa boa. Muita 
gente agradecendo e 
satisfeitos com nosso 
serviço. É isso que 
torna o trabalho grati-

ficante, algumas pes-
soas deixam de ser 
apenas clientes e se 
tornam até amigos”, 
conta o casal de pro-
prietários.

Pelo fato de o setor 
da construção civil 

ter crescido bastante 
neste período de pan-
demia, eles afirmam 
que o balanço final 
deste ano foi bom. 
“Nós  conseguimos 
crescer bastante, mas 
no ano que vem pre-
tendemos expandir 
ainda mais, mostrar 
para as pessoas como 
temos capacidade de 
resolver problemas 
da casa de forma efi-
ciente”, afirmam. 

Apesar das lojas 
possuírem o mesmo 
nome, elas funcionam 
de  forma indepen-
dente. Cada uma tem 
sua equipe, produtos 
e estoques. Todos os 
produtos são origi-
nais e funcionais. 

A principal mis-
são, é desempenhar 
os serviços hidráu-
l i co s  com compe -
tência,  pontualida-

de e eficiência, bem 
como prevenir pos-
síveis defeitos futu-
ros ,  sempre dando 
ao cliente a melhor 
solução técnica.

Eles garantem a 
mão de obra espe-
cializada, com téc-
nicos treinados para 
resolver todo tipo de 
problema hidráulico. 
Também oferecem 
serviços em domicí-
lios, o que pode ser 
impor tante  pr inc i -
palmente para quem 
ainda está cumprindo 
o isolamento social.

Se você gostou da 
forma de trabalho e 
produtos da Hidra-
com,  pode  p rocu -
rá-los. O Whatsapp 
Comercial é o (19) 
3834-2308.  A loja 
da cidade fica na rua 
dos Indaiás, 1142, na 
Vila Brizzolla. 
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Chegada do verão pede atenção
redobrada nos cuidados com a pele
Dermatologista alerta que é preciso procurar por um especialista a qualquer sinal diferente

REPRODUÇÃO/GOOGLE

A 
c a m p a n h a 

D e z e m b r o 

Laranja vem 

para alertar sobre o 

câncer de pele, doença 

que provoca feridas 

que não cicatrizam 

ou pintas que cres-

cem devagar, mas que 

coçam, sangram ou 

apresentam alterações 

de cor, consistência 

e tamanho. A lesão, 

maligna, geralmente é 

rósea, avermelhada ou 

escura. 

Segundo dados do 

Instituto Nacional do 

Câncer (Inca), a doen-

ça ultrapassa no Brasil 

a marca de 185 mil 

novos casos todos os 

anos - representando 

cerca de 33% dos tu-

mores malignos regis-

trados.

E com a chegada 

do verão, as pessoas 

ficam mais expostas 

ao sol, pois é a época 

do ano que costumam 

frequentar piscinas e 

praias. E a exposição 

excessiva é uma das 

principais causas da 

enfermidade, alerta a 

médica dermatologista 

do Vera Cruz Hospital, 

Ana Paula Giovan-

netti. “Nesta época, 

há um aumento das 

atividades realizadas 

ao ar livre e, portanto, 

é preciso redobrar os 

cuidados. A radiação 

solar incide com mais 

intensidade na pele e 

não podemos deixar a 

fotoproteção de lado. 

Por isso, a importân-

cia do Dezembro La-

ranja, instituído pela 

Sociedade Brasileira 

de Dermatologia, que 

conscientiza sobre 

prevenção e combate 

ao câncer de pele”, 

destaca.

A especialista conta 

que pessoas com des-

cendência europeia, 

como os italianos, pos-

suem a pele muito cla-

ra e muito sensível ao 

sol, o que pode favo-

recer o surgimento de 

manchas e da própria 

doença. Outros fatores 

de risco para o desen-

volvimento da patolo-

gia estão no histórico 

familiar, na exposição 

prolongada e repetida 

ao sol, principalmente 

na infância e na ado-

lescência, e no uso de 

câmeras de bronzea-

mento artificial.
Na visão da der-

matologista, além do 

uso do protetor solar, 

também é importante 

prestar atenção às ves-

timentas do dia a dia. 

“As pessoas precisam 

se proteger. Pode ser 

com chapéu, boné, 

camisetas de prote-

ção para raios UV. Na 

praia, jamais dispensar 

um guarda-sol ou bar-

racas de tecido bem 

grosso”, exemplifica.

Doença silenciosa

Ao contrário de 

out ras  pa to logias , 

normalmente, o cân-

cer de pele não tem 

sintomas e, por isso, 

demanda a urgência 

de se procurar por um 

especialista ao sur-

gimento de qualquer 

anomalia na pele. A 

adoção de hábitos de 

vida saudáveis tam-

bém é benéfica. “O 

olhar de um dermato-

logista para a pele é 

diferente. O que para 

um leigo pode ser uma 

coisa horrorosa e algo 

ruim, pode ser ava-

liado como benigno, 

enquanto uma peque-

na pinta pode ser um 

câncer de pele. Inclua 

na rotina a ingestão de 

muito líquido, hidrate 

a pele e mantenha uma 

dieta leve”, orienta.

Para pessoas que costumam ficar expostas ao sol, é preciso reforçar o uso do protetor solar diariamente, principalmente na região do rosto

DENISE KATAHIRA
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Nutrólogo alerta sobre os cuidados com alimentos infl amatórios durante as festas de fi m de ano

Desintoxicação nas férias: equilíbrio 
entre diversão e corpo saudável 

REPRODUÇÃO/GOOGLE

A desintoxicação do organismo contribui para o emagrecimento e redução de gordura

V erão, férias e 
festas de fim 
de ano. Essa 

combinação é uma ten-
tação para alguns exa-
geros à mesa e também 
costuma interromper 
a rotina de atividades 
físicas. O segredo para 
aproveitar tudo isso e 
ao mesmo tempo cuidar 
bem do corpo se resu-
me em uma palavra: 
equilíbrio. “É muito 
bom para a saúde men-
tal viajar, ter reuniões 
familiares e aproveitar 
as festas, mas tudo isso 
deve ser feito de for-
ma balanceada, sem 
exageros”, recomenda 
o nutrólogo Dr. Luís 
Henrique Pelá, da Clí-
nica Eclat.

Além disso, Dr. Pelá 
ressalta que é impor-

tante evitar o consumo 
excessivo de bebida 
alcoólica e de alimentos 
inflamatórios, como 
glúten, óleo de cozinha, 
muito açúcar, refrige-
rantes, doces e leites 
animais e derivados. 

Mas não basta tomar 
esses cuidados. É reco-
mendável manter sem-
pre o corpo bem hidra-
tado e não interromper 
a prática de atividades 
físicas durantes as fé-
rias.

“Também devemos 
consumir alimentos que 
ajudam nosso corpo a 
eliminar as toxinas. São 
os casos do limão, gen-
gibre, alho, beterraba, 
chá verde e o abacate”, 
recomenda o nutrólogo

Alimentos anti-in-
fl amatórios

O consumo de ali-
mentos anti-infl amató-
rios reduz ou elimina a 
atividade de substâncias 
químicas ou molécu-
las estranhas ao corpo. 
Essas toxinas podem 
ser geradas pelo pró-
prio organismo ou por 
agentes externos, como 
corantes, conservantes 
e poluição, entre outros.

Os benefícios para 
quem se alimenta, se 
hidrata e se exercita de 
forma correta são inú-
meros e não se limitam 
à limpeza do sistema 
digestório. A desinto-
xicação do organismo 
contribui para o ema-
grecimento, redução 
de gordura no fígado e 
aumento de disposição, 
além de melhorar as 
funções intestinais e a 
imunidade.

E para ajudar na de-

sintoxicação, o nutró-
logo Dr. Pelá dá duas 
recei tas  para quem 
deseja cuidar bem do 
corpo logo pela manhã. 
Confi ra:

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

Suco Verde
� Uma folha de couve

� 200ml de água 
de coco

� Um limão
� Gengibre
� Uma fatia 
de abacaxi

� Um limão 
espremido

� Meia colher de café de 
cúrcuma em pó

� Gengibre ralado 
a gosto

� Dois dedos de 
água gelada

Misture os ingredientes 
no liquidifi cador e beba 

logo em seguida.

Shot Matinal

Modo de preparar:
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Atitude pode até ser vista como um afago, mas traz diversos problemas à saúde dos animais 

Veterinária alerta para o perigo de mimar 
pet com sobras de Natal e Ano Novo

DIVULGAÇÃO

Manter a alimentação balanceada e seguir uma rotina são ações fundamentais para o bem-estar

D
urante as festas 

de final de ano 
é comum que 

tutores de cães e gatos 
demonstrem afeto pelo 
bicho de estimação dan-

do petiscos e comidas 
de sobras do natal e ano 
novo. Ainda que a inten-

ção seja boa, na prática o 
tutor apenas faz com que 
o seu animal passe por 
riscos desnecessários de 
saúde, podendo fazer ele 
desenvolver desde uma 
agitação temporária até 
mesmo problemas mais 
sérios. 

De acordo com a mé-

dica veterinária Lara 
Volpe, a confusão acon-

tece porque muitas vezes 
o tutor pensa que ali-
mentos benéficos para os 
humanos não irão fazer 
mal para os animais, o 

que não é verdade. “É 
preciso tomar cuidado, 
porque muitos alimen-

tos que são bons para 
nós, como uvas, cebola e 
alho, não podem ser in-

geridos pelos animais”, 
disse a médica. 

Uvas e uvas passas, 
por exemplo, podem 
causar em última instân-

cia doença renal aguda. 
Chocolate e qualquer ou-

tro produto que contenha 
cacau, gordura de carne, 
cebola e alho também 

devem ser evitados. Os 
ossos de carnes, que cos-
tumeiramente são jogados 
aos cães, podem soltar 
lascas e perfurar o intesti-
no dos animais, causando 
pancreatite. “Antes era 
realmente muito comum 

dar restos de comida para 
os animais, mas com o 
aprimoramento da nutri-
ção e o desenvolvimento 
de alimentos específicos 
foram notando que os ani-
mais começaram a viver 
mais tempo e também ter 
mais qualidade de vida”, 
complementou a médica 
Lara Volpe. 

Manter a alimentação 
balanceada e seguir uma 
rotina são ações funda-

mentais para o cuidado e o 
bem-estar do animal. As-
sim como os humanos, os 
animais têm necessidades 
específicas de nutrientes, 
estes são encontrados em 
rações secas ou úmidas 
(sachê). O foco, segundo 
a veterinária, é na quali-
dade do alimento, uma 
vez que as rações de ca-

tegoria premium especial 
ou super premium têm 
nutrientes de mais fácil 
absorção e que ajudam 

na qualidade de vida do 
animal. É importante se 
atentar à quantidade e 
também disponibilizar 
água limpa e fresca à 
vontade. 

Assim como a preocu-

pação com a alimentação, 
manter uma rotina ativa 
pode muitas vezes evitar 
um processo de estresse 
para os bichanos, afi-
nal, eles são sensíveis a 
mudanças bruscas. Com 
uma quebra repentina 
de rotina, os cachorros 
podem apresentar ati-
tudes diferentes, como 
destruir objetos, se lam-

ber excessivamente, latir 
constantemente e mudar 
o lugar de defecar ou 
urinar. Os gatos acabam 
demonstrando o estresse 
de outras formas, geral-
mente perdendo o apetite 
e bebendo menos água, o 
que pode causar cálculo 
renal.

LUCAS MANTOVANI
redacao@maisexpressao.com.br
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Lojas são obrigadas a trocar presentes 

de Natal? Saiba quais são os direitos
Se não houver defeitos, não há obrigatoriedade na legislação de fazer substituição 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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N
o Natal é nor-

mal a troca de 

presentes entre 

familiares e amigos, po-

rém pode-se ganhar um 

presente do tamanho erra-

do, da cor que não agrada 

ou até mesmo com algum 

defeito. Porém, não ter 

gostado do presente não 

garante a troca do produ-

to, segundo o advogado 

e professor de direito do 

consumidor do Centro 

Universitário Newton 

Paiva , Hugo Bretas. A 

regra vale somente se o 

lojista tiver se comprome-

tido na hora da compra. 

“O fornecedor, como 

regra, compromete-se 

perante o consumidor 

com tudo aquilo que di-

vulga e publica, em nome 

do princípio da boa-fé e 

transparência. Portanto, 

se houve o anúncio da 

loja fazendo uma promes-

sa de trocar os produtos, 

isso representa um dos 

elementos que atraíram 

o cliente, motivo pelo 

qual, a substituição se 

torna obrigatória”, afirma 
o especialista.

Para o produto que 

apresenta algum defei-

to, a troca ou reparo é 

obrigatória. Nessa situa-

ção, o Código de Defesa 

do Consumidor dá aos 

consumidores um prazo 

para reclamar junto ao 

fornecedor: até 90 dias 

para produtos duráveis 

(roupas, eletrodomésti-

cos, móveis, celulares 

etc.) e até 30 dias para 

produtos não duráveis 

(aqueles que são natu-

ralmente destruídos na 

sua utilização como, por 

exemplo, flores, bebidas, 
alimentos etc).

A partir da data da 

As compras feitas fora do estabelecimento comercial podem ser devolvidas em até 7 dias

reclamação, o fornecedor 

terá até 30 dias para solu-

cionar o problema. Após 

esse prazo, se a questão 

não for resolvida, o con-

sumidor pode escolher 

entre a troca do produto 

por outro equivalente 

em perfeitas condições 

de uso, o desconto pro-

porcional do preço, ou 

a devolução da quantia 

paga, monetariamente 

atualizada.

E-commerce

Nas compras de pro-

dutos realizadas por meio 

da internet, telefone, 

catálogo ou qualquer 

outra forma que seja 

fora do estabelecimento 

comercial, o consumi-

dor pode desistir em até 

sete dias do recebimento 

da mercadoria ou da 

data da contratação do 

serviço. Nesses casos, 

terá o direito da devolu-

ção integral de qualquer 

valor que tenha sido 

pago (inclusive frete). 

A desistência pode ser 

feita independente do 

motivo, ou seja, não é 

preciso que o produto ou 

serviço tenha apresenta-

do qualquer problema.

“Diferentemente do 

comércio presencial, 

no e-commerce existe 

o direito de arrepen-

dimento. Na prática, 

isso significa que, in-

dependentemente de 

qualquer defeito ou mo-

tivo, o produto pode 

ser devolvido em um 

prazo de sete dias, com 

ressarcimento total do 

valor pago. Trata-se de 

um direito conferido ao 

consumidor, por ter ad-

quirido produtos fora do 

estabelecimento físico”, 

finaliza o professor.



Crenças e tradições explicam quais tons podem representar objetivos a serem alcançados

Saiba o significado de cada cor 
de roupa para usar no Ano Novo

REPRODUÇÃO/GOOGLE

A tradição de usar branco é tipicamente brasileira, mas há quem espera bons fluídos 

Crenças e tradi-
ções  sempre 
estiveram pre-

sentes nas festas de fim 
de ano, e todo ano é a 
mesma dúvida: qual cor 
de roupa devo passar a 
virada do ano? A tra-
dição de usar branco é 
tipicamente brasileira, 
mas há quem diga que 
as cores podem trazer 
bons fluídos para o ano 
que se inicia.

Além do significado 
de cada uma delas, o 
que conta muito neste 
caso é a intenção quando 
usamos determinada cor, 
pois é a nossa vibração 
que potencializará seu 
efeito.

Confira a seguir o 
significado de cada uma 
das principais cores para 
a virada do ano e es-

colha aquela conforme 
seus anseios, objetivos e 
desejos.

•Branco: Essa cor é 
sempre bem-vinda na 
virada do ano. Ela reme-
te paz e é tradição para 
algumas pessoas;

•Amarelo: simboliza 
principalmente a prospe-
ridade e o dinheiro, mas 
também carrega o signi-
ficado da inteligência, da 
criatividade e da alegria 
como um todo;

•Rosa: a junção das 
cores branca e vermelha 
significa principalmente 
felicidade no amor. Ide-
al para quem busca um 
relacionamento afetivo 
sério e duradouro;

•Vermelho: é uma 
das cores mais intensas 
e carrega o significado 
da paixão, da energia e 
da sexualidade;

•Azul: A cor do céu e 
do mar é ideal para quem 

busca harmonia, saúde e 
tranquilidade;

•Verde: é a cor da 
esperança; dentre todas 
as cores é uma das mais 
harmoniosas. A cor da 
natureza é ideal para 

quem busca equilíbrio 
para um recomeço e 
confiança para conseguir 
os objetivos;

•Laranja: a cor la-
ranja se assemelha um 
pouco à amarela no que 

diz respeito à sucesso 
monetário, mas também 
pode te ajudar a buscar 
sucesso profissional na 
sua vida;

•Roxo (violeta): por 
último, mas não menos 

importante, temos a cor 
roxa, que está ligada à 
espiritualidade. É ideal 
para quem busca trans-
formação.

Azul índigo

Para a Numerologia, 
2022 é o Ano Universal 
6 (2+0+2+2=6), um 
número que pede para 
que se olhe com cautela 
para responsabilidades 
e questões ligadas à 
família. E o número 6 é 
representado pelo azul 
índigo.

A cor ajuda a desper-
tar consciência ampla e 
permite compreensão 
maior das situações da 
vida, além disso ela traz 
calma, tranquilidade, 
relaxamento do corpo 
e da mente, ajuda a 
limpar pensamentos 
obsessivos e destrutivos 
e trabalha o processo de 
culpa.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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Nutricionista dá dicas de como criar pratos que protegem a saúde, sem abrir mão do sabor

Natal saudável: confira dicas para deixar 
os pratos tradicionais mais nutritivos

GOOGLE

Com pequenas mudanças, a Ceia pode ficar mais nutritiva e manter o interesse

P
ara muitas pesso-

as, uma das me-

lhores coisas do 

final de ano é preparar 
– e saborear - a Ceia de 

Natal. Mas você sabia 

que é possível trans-

formar alguns pratos 
tradicionais em versões 
mais saudáveis e nutriti-
vas? Conversamos com 
a nutricionista Danielle 
Toledo, do Grupo Co-

nexa, para dar algumas 
dicas:

Na farofa: 
substitua bacon 
por castanhas 
A ideia é tirar do 

prato as gorduras ruins 
e substituí-las por outras 
mais saudáveis. Nozes, 

amêndoas, avelãs, pis-

taches e outras oleagi-

nosas tem substâncias 

que ajudam o coração, 
combatem os radicais 

livres, protegem ossos, 

articulações. Do ponto 
de vista do sabor, elas 

têm toques refinados e 
garantem que a farofa 
continue crocante. 

Salpicão levinho
Já pensou que a maio-

nese que usamos para 
dar liga aos ingredientes 
do Salpicão pode ser 
substituída por iogurte 
natural? Fica saboroso, 
reduz o teor de gordura 

do prato. Além disso o 
iogurte é rico em cálcio 
e benéfico para a flora 
intestinal.

Arroz cheio 
de sabor
O arroz incrementado 

da Ceia geralmente tem 
muita calabresa e bacon, 
não é? Mas é possível 
fazê-lo de um jeito me-

nos gorduroso. Primeiro, 
substitua o arroz comum 

por integral, e cozinhe 
com tomate, cenoura, bró-

colis, vagem, pimentão 
vermelho e até uva passa 
(se a família gostar, claro).

Proteínas 
estão liberadas
As carnes magras 

vão ser as estrelas da 
festa. Bacalhau, per-

nil, lombo, e peru são 
nutritivas e bem-vin-

das. Assim, oferecendo 
várias opções de pro-

teínas, é interessante 
comer mais delas e 

menos carboidratos e 
gorduras, como o arroz 

e as batatas.

A hora da 
sobremesa
Pode ficar tranquilo, 

que ninguém vai tirar 
o doce do cardápio. 

Sabe aquela famosa 

rabanada, com açúcar 
e canela, que é a cara 
do Natal? Ela está li-

berada, mas ao invés de 
fritar, a ideia é preparar 
assada, assim fica livre 
do excesso de óleo ve-

getal.

Para quem adora um 

mousse de chocolate, o 

creme de leite pode ser 

substituído por abaca-

te, e os pedaços, por 

cacau puro. Diminui a 
quantidade de açúcar e 
continua gostoso.

Gostou das nossas 
dicas? Desejamos que 
possa curtir as festas da 

melhor forma possível, 
com comida saborosa, 

sem deixar de ser sau-

dável.

BÁRBARA GARCIA
redacao@maisexpressao.com.br



Que tal uma deco-
ração comestível 
para a mesa de ceia 

de Natal? Os biscoitos cus-
tomizados, super tradicio-
nais na Europa e Estados 
Unidos encantam crianças 
e adultos com sua doçura 
crocante. 

A origem dos biscoitos 
de gengibre reside nas re-
ceitas medievais europeias 
do. Lebkuchen (pão de 
gengibre) foi provavel-
mente o primeiro pão/bolo 
para ser tradicionalmente 
relacionado com o Natal. 
Esta tradição de biscoitos 
de natal se espalharam pela 
Europa facilmente, e varia-
va a receita de acordo com o 
paladar de cada civilização.

Os holandeses trouxe-
ram consigo os primeiros 
biscoitos de Natal. Assim 
começou a arte de fazer 

Gingerbread: onde surgiu e como fazer o 

delicioso biscoito de gengibre para o Natal
A história desse tradicional alimento natalino gira em torno de um conto, escrito em 1875

bolinhos deliciosos. Os 
cookies (biscoitos) é uma 
palavra que vem da palavra 
holandesa Koeptje [koek-
je], o que signifi ca pequeno 
bolo. Livros da receita do 
período da Renascença, 
porém, já traziam umas inú-
meras receitas de biscoitos 
desse tipo. 

Atualmente é comum 
ver biscoitos decorados 
no natal, sobretudo nos 
filmes norte-americanos. 
E as receitas de biscoito de 
gengibre, talvez por serem 
práticas e rápidas, ganha-
ram espaço.

Tradição na família

Em todos os natais, Ma-
ria Sylvia Ribeiro, aposen-
tada de 64 anos, junta seus 
netos para a produção dos 
biscoitos natalinos. Esse 
é um momento esperado 
por todos, pois reuni brin-
cadeira, diversão e doçura. 
“A tradição nasceu quando 
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Os biscoitos de gengibre encantam crianças e adultos durante a  festa natalina

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

meus netos nasceram, e em 
todos os anos nos reunimos 
para decorar os biscoitos. 
É um momento especial 
para todos nós”, conta. “No 
início foi mais para fazer 
as crianças participarem 
da preparação da ceia, mas 
elas gostaram tanto que 

esperam ansiosos pelo dia”.

Receita

A receita é simples e 
as crianças podem ajudar a 
preparar e ainda decorá-los 
como quiserem. Vale utili-
zar cortadores de biscoito 
em formatos divertidos e de 

símbolos natalino e decorar 
com confeitos, granulados, 
glacê e chocolate. O obje-
tivo é montar um prato de 
biscoitos de Natal bem di-
versifi cado e colorido! Uma 
atividade lúdica e deliciosa 
que as crianças vão amar. 
Vamos ao preparo!
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Biscoito Gingerbread

Tempo: 60 minutos
Rendimento: 50 porções
Ingredientes:
● 3 xíc de farinha de trigo
● 1 xícara de açúcar cristal
● 1 xíc de açúcar mascavo
● 1 cs de fermento químico
● 3 ovos
● 100 g de margarina
● 1 cs de noz-moscada 
● 1 cs de gengibre em pó

Preparo

Misture os ingredientes com 
a margarina, acerte o ponto 
com farinha até a massa soltar 
completamente das mãos 
sem deixar resquícios. Esti-
que a massa com um rolo na 
espessura desejada e molde 
os biscoitos com o formato 
que preferir. Pode utilizar cor-
tadores ou fazer a mão livre. 
Disponha em uma assadeira e 
asse em forno 180º até que os 
biscoitos estejam levemente 
dourados nas beiradas.



Para aproveitar os dias de descanso, coloque as leituras em dia

Confira dicas de livros 
para ler durante as férias

No fim de ano 
a maioria das 
empresas en-

tram em férias cole-
tivas. E para aqueles 
que preferem passar 
as férias em casa, 
confira algumas di-
cas de livros.

O l ivro “A ele-
gância do Ouriço”, 
de Muriel Burbery, 
é um romance filo-
sófico aclamado em 
vários países e tem 
como cenár io  um 
prédio de classe alta 
em Paris, onde duas 
p e r s o n a g e n s  c o m 
personalidades bas-
tante peculiares al-
ternam suas vozes ao 
narrar seu cotidiano. 
Paloma, uma garota 
de 12 anos, filha de 
pai político rico e 
mãe dondoca, tem 
inteligência acima 
da média dos adoles-
centes de sua idade. 
Por não encontrar 
mais sentido na vida 
de alto luxo e vazia 
em que vive, resolve 
escrever dois diários. 
De outro lado, temos 
Renné, uma mulher 
com quase 60 anos, 
pobre e que não teve 
acesso às escolas, 
mas que nutre um 
secreto interesse por 
Literatura e Cinema 
clássicos.  Juntas elas 
desafiam os estereó-
tipos da vida, e refle-
tem sobre questões 
que deveriam fazer 
parte do amadure-

cimento de todo ser 
humano: vida e mor-
te, empatia, desigual-
dades sociais, o sig-
nificado da arte, dos 
pequenos prazeres da 
vida e principalmente 
o valor inestimável 
de uma grande ami-
zade. 

“21 lições para o 
século 21”, de Yuval 
Noah Harari,  trata 
com intensidade as 
inúmeras revoluções 
– não somente tec-
nológicas, mas prin-
cipalmente relaciona-
das aos sentimentos 
e comportamentos 
humanos – que o sé-
culo 21 têm trazido 
nos últimos anos. São 
inúmeras questões 
importantes como: 
se as máquinas e ro-
bôs chegarem a fazer 
mais de 80% do tra-
balho humano, como 
a economia se susten-
taria? Como construir 
relações afetivas, hu-
manas e até sexuais 
em um mundo onde 
a vida online e nossa 
presença nas redes 
sociais muitas vezes 
é até mais expressiva 
do que na nossa vida 
real, de carne e osso? 
Quando grandes cor-
porações de mídia 
como Facebook e Ins-
tagram concentram 
mais dados e infor-
mações sobre nós do 
que a  gente possa 
imaginar, como ficam 
nossos valores éticos 
diante de tudo isso? 
Esses e outros as-
suntos interessantís-

simos, contados por 
um historiador com 
grande talento para a 
escrita. Tudo isso em 
um livro envolvente, 
fácil de compreen-
der e indispensável 
nos dias de hoje, esse 
“tal” de “Século 21”.

O livro “Sobre li-
mão e linhas tortas”, 
de Bárbara Garcia, 
conta a trajetória de 
pessoas com defici-
ência no jornalismo 
profissional. É uma 
coletânea com 10 de-
poimentos, todos eles 
de jornalistas com 
algum tipo de defi-
ciência, seja visual, 
auditiva, motora e até 
mesmo intelectual, 
já que a primeira re-
pórter com Síndrome 
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de Down do mundo, 
Fernanda Honorato, 
que há mais 15 anos 
atua como repórter 
televisiva, também 
contou sua história. 
O intuito maior do 
livro é mostrar como 
as limitações muitas 
vezes podem se tor-
nar diferenciais,  e 
como a convivência 
com o diferente é 
sempre enriquece-
dora. 

Dez pessoas com 
histórias surpreen-
dentes, entrevistados 
por uma jornalista 
que também possui 
uma deficiência leve, 
e que, portanto, esta-
va em uma situação 
muito parecida com 
a dos entrevistados. 

O livro ‘Sobre limão e linhas tortas’, de Bárbara Garcia, conta a 
trajetória de pessoas com defi ciência no jornalismo profi ssional

DENISE KATAHIRA
rmc@maisexpressao .com.br
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CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA
Lançamento Mundial - Ação / Aventura - Classifi cação 12 anos 
- 148 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (16) a Quarta (22): 15h35 / 18h50 / 21h30 [TC]
Polo Shopping Quinta (16) a Terça (21): 14h10 [VIP] / 17h25 
[VIP] / 20h40 [VIP] / 21h20 Quarta (22): 14h10 [VIP] / 17h25 
[VIP] / 20h40 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (16) a Segunda (20): 14h00 / 15h00 {TC] / 16h30 [TC] / 
17h15 / 18h15 [TC] / 19h50 [TC] / 20h30 / 22h05
Terça (21): 14h00 / 15h00 [TC] / 16h30 [TC] / 17h15 / 18h15 
[TC] / 20h30 / 22h05
Quarta (22): 14h00 / 15h00 [TC] / 17h15 / 18h15 [TC] / 20h30 
/ 22h05
Polo Shopping
Quinta (16) a Quarta (22): 13h30 / 15h00 / 16h00 / 16h45 / 19h15 
/ 20h00 / 22h00
3D - DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (16) a Quarta (22): 18h40
.......................................................................................................
A CRÔNICA FRANCESA
Reprise da Sessão do “Cineclube Indaiatuba” - Comédia Dramática 
- Classifi cação 14 anos - 107 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente no Sábado (18): 14h10
*Para a sessão “Cineclube”, ingresso único R$ 12,00 por espec-
tador
.......................................................................................................
FILHO-MÃE
Projeto “Assista Mulheres” - Drama - Classifi cação 14 anos - 102 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Somente na Terça (21): 19h50
*Para a sessão “Assista Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 por 
espectador
.......................................................................................................
CLIFFORD: O GIGANTE CÃO VERMELHO
3ª semana - Aventura / Comédia / Família - Classifi cação Livre 
- 97 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (16) a Quarta (22): 13h50
.....................................................................................................
..ENCANTO
4ª semana - Animação / Família - Classifi cação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (16) a Terça (21): 15h30 / 18h05
Quarta (22): 15h30
.......................................................................................................
MATRIX: RESURRECTIONS
Lançamento Mundial - Ação / Ficção - Classifi cação 14 anos 
- 148 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quarta (22): 17h45 [TC] / 21h00 [TC]
Polo Shopping
Quarta (22): 21h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quarta (22): 14h30 [TC]
Polo Shopping
Quarta (22): 18h00



Locais foram enumerados pelos Travellers´ Choice e seguem opinião de viajantes

Conheça as 5 melhores praias 
brasileiras, segundo a TripAdvisor

A
s férias escola-

res chegaram e 

nada melhor que 

aproveitar com uma via-

gem em família ou com 

os amigos. E no verão o 

principal destino são as 

praias brasileiras.

Conheça quais são 

as 5 melhores praias do 

Brasil enumeradas pelos 

Travellers´Choice que 

são os prêmios máxi-

mos que o TripAdvisor 

(a maior plataforma de 

viagens do mundo) pode 

conceder. Eles são os úni-

cos do setor de turismo 

baseados em milhares de 

avaliações e opiniões de 

viajantes do mundo todo.

1º Baía de Sancho – 

Fernando de Noronha 

(PE)

Baía de águas lím-

pidas e fundo de areia é 

uma das poucas que per-

mite a parada de embar-

cações para banho, sem 

causar danos aos corais. 

Isolada, a paisagem pode 

ser alcançada por três 

“caminhos”: pelo mar, 

em barcos; pelas escadas 

até a areia clara; ou esca-

lando rochas a partir da 

vizinha Baía dos Porcos. 

Coberta de vegetação e 

repleta de ninhos de aves, 

essa baía situa-se na área 

do Parque e por isso pos-

sui fiscalização constante.
2º Praia do Pontal do 

Atalaia – Arraial do Cabo 

(RJ)

Também conhecida 

como “Prainhas”, é divi-

dida em duas, separadas 

por rochas (na maré alta, 

vira um só). Para chegar 

às águas calmas, trans-

parentes e perfeitas para 

banhos, é preciso encarar 

uma escadaria de madei-

ra de 255 degraus, que 

A praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é uma das  mais famosas do país
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sai do morro do Atalaia. 

A vista é encantadora, 

descortinando a Ilha do 

Farol. 

3ºPraia do Farol – Ar-

raial do Cabo (RJ)

Considerada uma das 

praias mais bonitas do 

Brasil, fica na Ilha do 

Cabo Frio e é acessível 

somente por barco. A 

viagem dura 40 minutos. 

Não é permitido fazer 

as trilhas que levam aos 

faróis sem autorização e 

acompanhamento da Ma-

rinha. Para conhecê-los, é 

preciso fazer visitas co-

ordenadas pela Marinha. 

4ºPraia de Ipanema – 

Rio de Janeiro (RJ)

A praia de Ipanema, 

localizada na Zona Sul 

do Rio de Janeiro é uma 

das praias mais famosas 

do país e uma das mais 

movimentadas da cidade. 

Com cerca de 2 km de 

extensão, algumas áreas 

da praia têm ondas e cor-

rentezas fortes, podendo 

ser usada para a prática 

de esportes. Ao longo 

de sua história, a beleza 

e o encanto da praia de 

Ipanema serviram como 

inspiração para poetas, 

escritores e compositores. 

5º Praia do Forno – 

Arraial do Cabo (RJ)

Localizada em uma 

enseada a 1,5km do Cen-

tro, a praia do Forno é 

acessível somente por 

barco ou trilha de 15 mi-

nutos. Além da mata pre-

servada, das águas claras 

e dos corais, abriga ainda 

um restaurante flutuante 
especializado em ostras 

e mariscos. Além dos 

passeios de barco, que 

sempre param por ali, 

uma alternativa mais em 

conta para quem quer 

curtir a praia o dia todo (e 

não quer encarar a trilha) 

é embarcar nas traineiras 

que fazem serviço de 

barco-táxi.
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Christian e Cris Faustino e sua equipe da Fausttino Barber Shop, deseja a 

todos seus clientes um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de Paz e muitas 

felicidades!!

Marcia Pereira da MP Imóveis e sua equipe desejam aos clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano 

Novo de muita Paz!!

Silbene da Hórus Conservação Patrimonial , deseja a todos os clientes e amigos, 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!!

Lucimara Andriani e a equipe Yázigi, deseja a todos um Feliz Natal e um 2022 

repleto de saúde e prosperidade!

O Salão Thiago e o Ederaldo do Salão Thifelix Hair, 

deseja a todos, clientes e amigas, um Feliz Natal e 

um 2022 repleto de paz e prosperidade!!

No dia 04 de Dezembro nossa cliente e parceira Dra. Carla Regina Zan-

chettin fez aniversário e nós do Mais Expressão não poderíamos deixar 

passar em branco, parabéns Dra. muitas felicidades, Deus ilumine sempre 

seus caminhos!!
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Adelaide Decoração - Maria Adelaide

Agradecemos a preferência e desejamos Agradecemos a preferência e desejamos 
um Fel�  Natal e um 2022 de pr� peridade, um Fel�  Natal e um 2022 de pr� peridade, 

saúde, p� , amor e sucesso!saúde, p� , amor e sucesso!
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Colégio Meta - Ana Caroline, Piussa e Helena Duas Rodas - Bruna, Jurandir, Lúcia e Mateus

Bicho Amigo - Dra. Ana Lúcia e Dra. Sueli Midori
M&N Studio - Mauro

Bolo da Madre - Claudio Ruman Jr.

Pensionato Fênix - Nilcilene e Neide

Mr. Roof - Flávio Azuaga
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Classificados

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 
Maravilhas do Lar, 
documentação 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= 
1 9 . 9 . 9 7 6 2 - 7 9 9 7 
CORRA!
JD. CALIFORNIA 
A O ,  L A D O  D O 
S U P E R M E R C A -
DO CATO: BAN-
COS, BOULEVARD 
ETCT..NA AV PAU-
LA LEITE  LOTE 
DE 150M², SENDO 
02 DORMITÓRIOS 
(01-SUITE) SALA-
-COZINHA-WC-LA-
VANDERIA-COM 
G R A N D E  Á R E A 
DE TERRENO LI-
VRE NA FRENTE 
COM ENTRADA 
PARA VÁRIOS AU-
TOS R$230.000,00 
(SÓ O LOTE VALE 
ESTE VALOR) F= 
19 .9 .9762-7997! 
CORRA!!!!

TRO .R$270.000,00 
A C E I T A  L O T E 
EM INDAIATUBA 
19.9.9762-7997 
CHACARA OLHO 
D´ ÁGUA:  2 Dor-
mitórios c/ piscina 
e campo . 1000mts 
R$ 500.000,00 19 
4105-7479

 
 Vendo terreno Jar-
dim Casa Blanca: 
152 metros 40 mim 
de entrada e transfi-
ro a dívida liberação 
para construção iní-
cio de 2022 já pos-
sui escritura  35 mil 
mais transferência 
de dívida  Falar com 
Fernando 11 94759 
0789 whatsapp
TERRENO ELIAS 
FAUSTO: 175 me-
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
TERRENO CONDO-
MÍNIO PARK REAL: 
150 METROS R$ 
320.000,00 19 4105-
7479 (WHATS)
T E R R E N O  E M 
C O N D O M I N I O 
FECHADO: CON-
DOMINIO HORI-
ZONTOWN  450M²  
CONTATO  (13) 
99712-3768

VAGA DE GARA-
GEM-POR APE-
NAS:R$165.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
Apartamento com 
3 dorms: na Cidade 
Nova - R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova - R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms no bair-
ro chácara do trevo 
- R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092 
APARTAMENTO 
RESERVA VISTA 
VERDE:  12.º SE-
GUNDO ANDAR,  3 
DORM ( 1 SUITE),  2  
VAGAS DE GARA-
GEM COBERTAS  
(13) 99712-3768

 
Alugo 1 Aparta-
mentos no Solar 
dos  G i rassó is : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, sacada, 
área de lazer, 1 vaga 
de garagem, portaria 
24hrs playground. 
R$1.750,00 inclu-
so cond. + IPTU + 
água. Contato 19 9 
9 7 1 4 - 4 1 1 3 1 9 
-3875-4550
Apartamento Loca-
ção Roccaporena:. 
2 dorm., cozinha,  
WC, área de serviço, 
01 vaga de gara-
gem. Locação com 
intenção de compra.
Valor da locação R$ 
1.000,00 + Cond. + 
Iptu 19 98346-2299
APARTAMENTO 
V ILA HELVETIA 
2 DORMITÓRIOS 
R $ 2 . 2 0 0 , 0 0  1 9 
99384-7400
Apartamento loca-
ção Edifício Ype: 
1 dorm, sala, cozi-
nha e banheiro – 
R$1.000,00 + Cond. 
+ IPTU - (19) 98171-
2824 CRECI 74.092 

 
PILAR DO SUL-
- : 1 . 0 0 0 M ²  E N -
C O S T A D O  N A 
P I S T A  –  C O M 
POÇO – APENAS: 
R$65.000,00 ACEI-
TA R$35.000,00+ 
15 X R$2.200,00 
OU 20X R$1,650,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
S Ã O  M I G U E L 
ARCANJO SP – 
4.500M² CASA DE 
02 DORMITÓRIOS-
-DIVERSAS ÁRVO-
RES FRUTÍFERAS, 
BOSQUE, POÇO 
C/BOMBA – LUZ, 
A 12KM DO CEN-

CECAP-I - PRÓXI-
MO AO BOULEVAR 
EM LOTE DE 180M² 
SENDO 04 COMÔ-
DOS NA FRENTE 
COM GARAGEM E 
02 COMODOS NOS 
FUNDOS. APENAS 
R$350.000,00. F= 
1 9 . 9 . 9 7 6 2 - 7 9 9 7 
CORRA!
M.SOL RUA-81:- 
0 4  C O M Ô D O S 
+ S A L Ã O  C O -
MERCIAL - APE-
NAS:R$170.000,00 
+ 60 X R$1.700,00 FI-
XAS- F= 19.9.9762-
7997 CORRA!
PQ NAÇÕES-: EDÍ-
CULA COM 03 CO-
MÔDOS E WC NOS 
FUNDOS +SALÃO 
COMERCIAL NA 
FRENTE EM LOTE 
DE 250² IMPERDÍ-
VEL! R$370.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA!
CASA VENEZA: 
2 dormitórios  Va-
lor 280.000,00 (12) 
99774-3282 WHATS
CENTRO: 3 Dor-
mitórios c/ 2 va-
gas Casa ant iga 
R$ 435.000,00  19 
99384-7400
C A S A  C I D A D E 
NOVA 1: 3 DOR-
MITÓRIOS TERRE-
NO DE 400M ACEI-
TA PERMUTA 19 
99384-7400
CASA VILA ARE-
AL: ( PRÓXIMA DO 
CARREFOUR) 3 
dormitórios c/ suíte 
2 vagas cobertas 
R$ 440.000,00 12 
99774-3282 WHATS

C A S A  J A R D I M 
MORUMBI: 3 dor-
m i tó r i os  c /  su í -
te Em construção 
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 CRE-
CI 74.092
 Casa com 3 dorms: 
no Jd. dos Impérios 
- R$380 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms: 
no Jd. Califórnia – 
R$280 MIL - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092

 
Casa Locação Jd 
Pau Pre to:  AT . 
282,49  AC 165,53, 3 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, escri-
tório, cozinha,des-
pensa, lavanderia, 
área para churras-
queira coberta e WC, 
2 canis, 4 vagas. 
Valor locação R$ 
3.500,00 + iptu 19 
98346-2299

 
SALTO-SP APAR-
T A M E N T O :  5 6 
METROS, 2 DOR-
MITÓRIOS  VA-
LOR 312.000,00 
(12 )99774 -3282 
WHATS
J D .  C O L I B R I S : 
CONDOMINIO VI-
TÓRIA RÉGIA-02 
D O R M I T Ó R I O S 
COM VAGA DE 
GARAGEM TODO 
R E F O R M A -
DO -POR APE-
NAS:R$190.000,00 
F= 19.9.9762-7997 
CORRA! 
JD.  PAULISTA: 
C O N D O M I N I O 
COCAIS -02 DOR-
MITÓRIOS COM 

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 Comer-
cial. (Mercadinho) 
próximo ao termi-
nal urbano central. 
Em Indaiatuba. Te-
lef.011-996888318

 
VENDO MOTO-
CICLO: MARCA 
HONDA 125 TITAN 
ANO 1997 AZUL , 
EM BOM ESTADO. 
CONTATO: 98143-
4184

Vendo Netbook : 
Marca ACER cele-
ron 1.20 GHZ HD 
250 GB, memoria  
3 GB contato: 19 
98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor  R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel: 11-99197-2576 
- Edimara
Vendo carrinho de 
doces:  tamanho 
Grande, Vendo com 
todos os doces c/ to-
dos os doces dentro 
F. 3835.7024
Vende-se seca-
dora  de  roupa 
Brastemp compact 
/220V - R$ 300,00 
(19) 9 996560912

 
Ofereço-me: Como 
auxiliar de enferma-
gem, cuidadora de 
idosos, e baba con-
tato (19) 98976-3352 
Fatima 
Contrata-se: Costu-
reira com experiên-
cia para trabalhar em 
ateliê contato Whats  
(19) 99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de idosos 
(sábado, domingos 
e feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me: Para 
Manutençao, ser-
viços de Pedreiro. 
Encanador, Jardina-
gem. Odair contato: 
19 9976-6841
Quer ser uma re-
vendedora Lowell? 
Me pergunte como!  
Tel 11-99197-2576 - 
Edimara 
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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 

 Centro - Indaiatuba.

 

Acesse nosso site e cadastre o seu 
currículo: www.joblinerh.com.br 

Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

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.

Ensino 
Fundamental 
incompleto

Açougueiro

Ajudante de cozinha

Ajudante de 

motorista

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

Mec. de auto em geral

Montador de móveis 

de madeira

Motorista carreteiro

Motorista de 

caminhão

Oficial de serviços 
gerais na manuten-

ção de edificações
Operador de injetora 

de plástico

Operador de máqui-

na perfuratriz

Pedreiro

Serralheiro

Servente de obras

Ensino Fundamental 
completo

Açougueiro

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 .

Ajudante de cozinha

Ajudante de 

eletricista

Ajudante de 

motorista

Ajudante de obras

Ajudante de

 serralheiro

Analista de PCP

Aprendiz de 

mecânica de manu-

tenção

Atendente de 

lanchonete

Auxiliar de corte (na 

confecção de roupas)

Auxiliar de costureira

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de 

jardinagem

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 civil

Fiscal de loja

Fresador cnc

Inspetor de qualidade

Instalador de alarme

Instalador de 

sistemas eletroeletrô-

nicos de segurança

Jardineiro

Mecânico de auto em 

geral

Mecânico de 

manutenção de má-

quinas industriais

Mecânico montador

Motofretista

Motorista de cami-

nhão

Motorista de 

caminhão-guincho

Motorista de furgão

Oficial de 
serviços gerais na 

manutenção de 

edificações
Pedreiro

Polidor de metais

Porteiro

Promotor de vendas

Repositor de 

mercadorias

Serralheiro

Servente de obras

Soldador

Torneiro mecânico

Vendedor - no comér-

cio de mercadorias

Ensino Médio 
incompleto

Assistente de vendas

Oficial de serviços 
gerais na manuten-

ção de edificações

Ensino Médio 
completo

Açougueiro

Ajudante de cozinha

Ajudante de 

eletricista

Analista de controle 

de qualidade

Analista de pcp (pro-

gramação e controle 

da produção)

Assistente de 

controle técnico de 

manutenção

Assistente de vendas

Atendente balconista

Atendente de 

lanchonete

Atendente de lojas

Atendente de 

telemarketing

Auxiliar 

administrativo

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de linha de 

produção

Auxilinar de 

manutenção predial

Auxiliar de mecânico 

de autos

Auxiliar técnico 

eletrônico

Balconista

Balconista de 

açougue

Barista

Barman

Caldeireiro (chapas 

de aço e ferro)

Carpinteiro

Consultor de vendas

Cozinheiro

Desenhista projetista 

eletroeletrônico

Desenhista projetista 

mecânico

Eletricista

Eletricista auxiliar

Eletricista de 

manutenção 

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

Mecânico

Mecânico de autos 

em geral

Mecânico de 

manutenção de má-

quinas industriais

Mecânico de 

manutenção de 

máquinas em geral

Mecânico de 

refrigeração

Mecânico montador

Montador de 

equipamentos 

elétricos

Motofretista

Motorista de 

caminhão

Motorista entregador

Oficial de 
manutenção

Oficial de serviços 
gerais na manuten-

ção de edificações
Operador de caixa

Op. de centro de usi-

nagem com comando 

numérico

Operador de 

máquinas fixas, 
em geral

Operador de 

telemarketing ativo e 

receptivo

Pedreiro

Pizzaiolo

Programador de 

máquinas cnc

Projetista

Recepcionista

Repositor

Serralheiro

Soldador

Torneiro CNC

Torneiro mecânico

Vendedor

Zelador

Ensino Técnico

Técnico de 

enfermagem

Técnico de 

manutenção eletrô-

nica

Técnico eletrônico 

em geral

Técnico em calibra-

ção

Técnico em proces-

sos (solda)

Técnico em 

programação de 

computador

Ensino Superior 
incompleto

Analista de marke-

ting

Analista de siste-

mas de automação

Assistente de servi-

ços de 

contabilidade

Auxiliar 

administrativo

Auxiliar de logística

Ensino Superior 
completo

Agente de 

comércio exterior

Analista de PCP 

(Programação e 

controle de 

produção)

Assistente de 

compras

Auxiliar de estoque

Biomédico

Desenhista 

Projetista

Editor de imagem

Engenheiro 

mecânico

Farmacêutico

Técnico em 

segurança do 

trabalho
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