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Indaiatuba vai contar com 
sistema de reconhecimento 
facial para deter criminosos

Cresce em 50% número de atendimentos por 
síndromes gripais desde o final do ano

O prefeito de In-
daiatuba, Nilson Gas-
par (MDB), disse, em 
entrevista exclusiva ao 
programa Gente de Ex-
pressão, que vai adotar 
o sistema de reconheci-
mento facial para deter 
criminosos. “Vamos 
contar com esse servi-
ço até o final do nosso 
governo. É uma tec-
nologia importante e 
segura. Ainda estamos 
desenvolvendo a forma-
ção do banco de dados, 
que é a parte mais im-
portante, pois é a partir 
dele que a identificação 
pode ser feita e, quanto 
melhor ele for, mais ra-
pidamente e com mais 
acerto teremos os resul-
tados”. P. A3

INVESTIMENTOS - Além do sistema de reconhecimento facial de criminosos, o prefeito promete entregar 
várias obras neste ano nas áreas de Educação, Esporte, Cultura e Habitação, como um complexo educacional 
para mil alunos, que será erguido na área da foto no Jardim Veneza, cujas obras já tiveram início.       P. A4

Tecnologia antecipa em 
dez anos detecção de 
câncer do colo de útero 

Jornal muda 
projeto 
gráfico para  
se aproximar 
mais do leitor

Donos de 
veículos têm 
dor de cabeça 
com o novo 
IPVA de 2022

O município de In-
daiatuba é pioneiro em 
um projeto que utiliza 
o DNA para exames 
de prevenção ao cân-
cer de colo do útero. A 
tecnologia antecipa em 
dez anos a descoberta 
da doença e funciona 
por meio de uma par-

O jornal Mais Ex-
pressão lança hoje um 
novo projeto gráfico, 
que visa se aproximar 
mais do leitor. A pro-
posta segue tendência 
internacional de moder-
nização.

Os donos de veícu-
los de Indaiatuba come-
çaram o ano com dor 
de cabeça para pagar o 
IPVA. O imposto ficou 
mais caro em 2022, 
principalmente nas 
transferências. P. A10 P. A8

ceria com a Unicamp e 
a farmacêutica Roche. 
A partir desse proje-
to a cidade se tornou 
a primeira da América 
Latina a dispensar o 
tradicional exame de 
Papanicolaou na rede 
pública de saúde para 
detectar a doença.Amostras do trabalho técnico realizado em parceria com a Unicamp P. A17

P. A18
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Editorial

Chegada a temporada de férias escolares, no caso de crianças filhos de pais separados muitas vezes não há 
consenso quanto a acompanhar um ou outro. E, se tratar de viagens internacionais, mesmo que o genitor tenha a 
guarda da criança, vai precisar da autorização do outro genitor, através de formulário padrão da Polícia Federal.

Importante esclarecer que, no caso de viagens dentro do país, até 16 anos, a presença de apenas um dos pais ou 
parente (irmãos, tios e avós) ou de pessoa maior com autorização escrita de um dos pais, já permite a viagem do 
menor sem autorização judicial.

A autorização escrita deverá ser em duas vias originais, com prazo de validade estipulado por quem autoriza 
(pais, guardiões ou tutores). Se não houver prazo fixado, entender-se-á como válida por dois anos.

O adolescente maior de 16 anos não necessita de autorização para viajar dentro do território nacional, bastando 
portar documento oficial de identificação com foto.

E se um dos pais não quiser fornecer a autorização escrita?
Deverá o genitor interessado ingressar com ação de suprimento do consentimento paterno ou materno. Nesse 

caso, por meio de um advogado, vai requerer a autorização judicial para a viagem.
Assim, havendo conflitos pessoais entre os genitores, deve-se tutelar com preponderância os interesses e os 

direitos das crianças, com absoluta e integral proteção.

Morar no interior paulista se tornou o sonho de muitas pessoas ultimamente. Por essa razão, o mercado imo-
biliário da região anda cada vez mais aquecido, atraindo olhares de investidores dispostos a comprar imóveis para 
a revenda.

Porém, o que eles não sabem é que a venda de um imóvel é um processo complexo. Afinal, há vários detalhes 
que interferem no sucesso da negociação. Tais como: preço, condições de pagamento, distribuição dos ambientes 
e itens de lazer.

Outro ponto que também pode impactar a venda de uma casa é o paisagismo. E é sobre isso que falaremos hoje.  
Basicamente, o paisagismo é responsável por trazer o verde para dentro do imóvel através do uso 
de plantas como objetos decorativos. 

Logo, com a ajuda do paisagismo é possível tornar a sua propriedade muito mais atrativa para 
a venda. Visto que, as pessoas estão em busca de imóveis que ofereçam contato com o verde, 
porque querem fugir da correria e poluição das metrópoles.  O paisagismo também contribui 
com a iluminação e temperatura dos ambientes. Uma vez que, por meio dele, é possível aprovei-
tar mais a circulação de ar e luz natural que entra pelas janelas.  Além disso, essa proximidade 
com o verde pode elevar significativamente a qualidade de vida dos moradores do local. 

Pais separados e viagem de férias, como ficam os filhos?

A importância do ‘verde’ na venda de casas

Alexsandra Manoel Garcia é advogada especialista em Direito de Família na AMG Advocacia

Maria Eduarda Silva dos Santos, do Grupo Silvana Carvalho -  O Grupo Silvana Carvalho é uma imobiliária 

Oportunidade...
Está surgindo com força na 

Região Metropolitana de Campinas, 
principalmente em cidades como 
Indaiatuba, a figura do assessor de 
investimentos. Trata-se de um pro-
fissional que ajuda a família brasilei-
ra a planejar o seu futuro com novas 
fontes de investimentos, uma jorna-
da que atrai cada vez mais gente.

...na crise...
Esse mercado ficou aquecido 

com as mudanças nas taxas de ju-
ros nos últimos dois anos, causadas 
principalmente pela pandemia da 
Covid-19. Em 2019, por exemplo, 
o Brasil tinha aproximadamente 
500 mil investidores e esse número 
saltou para 4 milhões em outubro do 
ano passado.

...da pandemia
Um exemplo do mercado 

promissor é o Sicredi, instituição 
financeira cooperativa, presente em 
Indaiatuba e em mais de 1,5 mil mu-
nicípios brasileiros: nos últimos 12 
meses, gerou mais de 5 mil vagas de 
emprego em diversas áreas.

FRASE DA SEMANA

“Se você voltar 25 anos atrás, 
vai ver que Indaiatuba estava que-
brada, falida, destruída, suja e os 
nossos cidadãos tinham de fazer 
compras em Itu, porque o comér-
cio aqui era fraco. Tinha até uma 
intervenção do governo do Estado. 
Quando nosso grupo entrou, houve 
planejamento e gestão e isto mudou 
tudo. A prova é que a população nos 
conduziu ao segundo mandato com 
mais de 60% de aprovação”.

Do prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), em entrevista exclusiva ao 
Gente de Expressão na primeira 
semana do ano. 

Brasileiro...
O brasileiro é o povo mais 

desconfiado do mundo. É isto o que 
concluiu pesquisa do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento, 
divulgada nesta quinta-feira (13). 
Apenas 4,69% dos brasileiros acre-
ditam uns nos outros. O Brasil é o 
último do levantamento.

 
...desconfiado
Para o BID, essa desconfiança 

contribui para o baixo desenvolvi-
mento econômico e social. Só para 
se ter ideia, a média mundial é de 
25% e entre os países ricos 41%. Só 
a Venezuela está próxima do Brasil, 

com índice de confiança de 5,21%.

Preocupação
Especialistas estão preocupados 

com os números da dengue. De acor-
do com uma avaliação preliminar, 
estaria havendo uma subnotificação 
da doença nos últimos dois anos. Isto 
devido à concentração de ações em 
Covid-19 e agora na Influenza.

Específico
O Grupo Yoshii, especializado 

na construção imobiliária de alto 
padrão, com atuação na região, está 
com 600 vagas de emprego para se-
rem preenchidas este ano e encontra 
dificuldades para algumas, como 
operador de grua e almoxarife.

CONTRASTE

O assessor
Quando Orestes Quércia come-

çou a alçar voos mais altos na políti-
ca, contratou um assessor para fazer 
os seus discursos.

O ex-governador e ex-prefeito 
de Campinas era bom de fala, mas 
estava inseguro.

O assessor se apresentou e ele 
foi logo fazendo o pedido sobre o 
que mais o incomodava:

- Quero algo que eu possa usar 
em qualquer situação, sabe? Não 
sei o que vou encontrar nas minhas 
andanças. Se estiver preparado, com 
certeza, vou fazer um papel melhor.

- Claro, disse o assessor, mas sem 
muita clareza sobre o que o político 
realmente queria. Afinal, não existem 
discursos que servem para quaisquer 
situações. As fórmulas que dão certo 
são as que incluem contar uma histo-
rinha. O povo adora história.

Na sua primeira tarefa, o asses-
sor foi incumbido de preparar um 
discurso para a visita que o ex-gover-
nador faria ao Vale do Ribeira.

- Em que horário será a reu-
nião?, perguntou.

- Não sei, devolveu Quércia.
Para evitar dúvidas, o assessor 

deixou escrito: bom dia, boa tarde, 
boa noite.

Ao pegar o discurso diante do 
público, Quércia disse a frase usando 
todos os cumprimentos.

As pessoas começaram a rir 
e ele percebeu o erro, mas usou da 
criatividade:

- Bom dia, boa tarde, boa noite, 
porque eu estou aqui à disposição de 
vocês não importa a hora, não im-
porta o dia. Político sério é político 
de compromisso e eu sou sério e de 
compromisso.

Nascia ali um grande orador.

O ano sempre começa-
va no Brasil, efetivamente, 
depois do Carnaval. Até 
lá sempre havia um hiato 
de decisões e de plane-
jamento. Ao menos na 
área pública, mas, mesmo 
na iniciativa privada, as 
coisas não iam com tanta 
velocidade. Agora este 
é um comportamento de 
antigamente. Os tempos 
mais difíceis, sobretudo 
por causa da pandemia, 
transformaram a rotina no 
país. Hoje nem Carnaval 
tem mais, ao menos como 
era nos anos anteriores.

De qualquer forma, 
iniciar um novo ano não 
significa começar diversas 

ações novas. O mito de 
que ano novo, vida nova 
também é outro comporta-
mento que está caindo por 
terra. Os dois últimos anos 
não trouxeram grandes no-
vidades que justificassem a 
frase, Na verdade, houve 
mais é repetição, como no 
quadro de contaminação 
pelo coronavírus, agravado 
agora pela Síndrome Gri-
pal, que tem tirado o sono 
de muita gente em prati-
camente todos os lugares.

Ainda assim, não se 
deve desanimar em rela-
ção ao ano novo. 2022 é 
um ano de eleição geral. 
Apenas a troca de prefeitos 
e vereadores não ocorrerá. 

Isto significa que o cidadão 
tem nas mãos, por meio do 
seu voto, a possibilidade de 
mudar muita coisa e fazer 
surgirem de fato novida-
des. Depende das esco-
lhas que fizer. A eleição é 
sempre uma oportunidade 
de dar um novo rumo para 
a vida em cada região e, 
na maioria das vezes, essa 
chance é desperdiçada.

Afora a escolha do pre-
sidente e do governador, 
que importam muito para 
os próximos quatro anos, 
há uma escolha fundamen-
tal, que é a dos deputados 
estaduais e federais. Mais 
Expressão trouxe recen-
temente um panorama do 
trabalho realizado pelos 
dez mais bem votados na 

cidade tanto para a Assem-
bleia quanto para a Câmara. 
Caso o leitor não se recor-
de, vale lembrar que apenas 
os deputados da cidade ou 
região se lembraram de 
quem votou neles.

É preciso ter isto em 
mente quando for votar. O 
político precisa correspon-
der à confiança que recebe 
e corresponder não signi-
fica atender a uma queixa 
específica do eleitor. As 
suas ações precisam ser em 
nome da comunidade toda. 
Indaiatuba precisa eleger 
deputados da cidade, pois 
eles estão em contato di-
reto com os anseios da 
população e podem ser co-
brados mais facilmente, já 
que circulam pela cidade.

Mínima: 20°
Máxima: 33°
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15/01 - Sãbado
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14/01 - Sexta
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Máxima: 32°
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Portal Mais Expressão 
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Code ao lado

Eloy de Oliveira
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Em entrevista exclusiva ao programa Gente de Expressão, 
Nilson Gaspar disse que a adoção do sistema está bem 
avançada e que deve sair até o final do seu governo

Prefeito anuncia 
que cidade vai usar 
reconhecimento 
facial de criminosos

O p r e f e i t o  d e 
I n d a i a t u b a , 
Nilson Gas-

par (MDB), disse com 
exclusividade ao pro-
grama Gente de Ex-
pressão, no dia 6, que 
a cidade vai usar o 
reconhecimento facial 
para deter criminosos. 
A inovação vem sen-
do estudada desde o 
primeiro mandato dele 
e já estaria em está-
gio avançado, segundo 
afirmou.

“Vamos contar com 
esse serviço até o final 
do nosso governo. É 
uma tecnologia impor-
tante e segura. Ainda 

Nilson Gaspar: preocupação com a segurança contra o crime

 Área do bairro Jardim Oliveira Camargo, que passa atualmente por um mutirão de limpeza 

estamos desenvolven-
do a formação do banco 
de dados, que é a parte 
mais importante, pois é 
a partir dele que a iden-
tificação pode ser feita 
e, quanto melhor ele 
for, mais rapidamente 
e com mais acerto te-
remos os resultados”.

A  i d e n t i f i c a ç ã o 
por reconhecimento 
facial é utilizada por 
vários países ao redor 
do mundo e também 
no Brasil, mas ainda 
custa caro. Esse é um 
dos motivos para não 
ter sido adotada em 
Indaiatuba até agora, 
segundo o prefeito. 
Gaspar disse que está 
estudando alternativas. 
O serviço deve ser im-

plantado em parceria 
com o governo do Es-
tado.

Balanço positivo
Na entrevista, o pre-

feito fez um balanço 
rápido do seu primeiro 
ano à frente da Pre-
feitura neste segundo 
mandato. Para ele, os 
resultados alcançados 
foram positivos, apesar 
das dificuldades. Entre 
elas, Gaspar destacou a 
pandemia, que voltou a 
ter elevação no número 
de casos e que agora 
foi agravada com a 
Síndrome Gripal.

Ainda assim, o che-
fe do Executivo afir-
mou que tem aprendido 
a lidar com a pande-

mia. “Esta é uma guer-
ra que ninguém vence. 
Mas estamos agindo 
com estratégia”. Como 
exemplo, citou a con-
centração em um único 
local para vacinação. 
“Fomos a cidade que 
mais vacinou. Se tives-
se vacina desde o iní-
cio, teria sido melhor 
ainda”.

Agora na Síndro-
me Gripal, o prefeito 
determinou que todas 
as unidades básicas fi-
zessem o atendimento. 
“Contamos com uma 
equipe muito ágil e 
eficaz. Além disso, a 
ajuda do deputado esta-
dual Rogério Nogueira 
foi fundamental. Ele 
tem sido um diferencial 

para Salto, Itu, Elias 
Fausto, Monte Mor, 
Itupeva, Campinas e 
Capivari”.

Falta de água 
F o i  e m  r e l a ç ã o 

ao abastecimento de 
água que Nilson Gas-
par mais se sentiu re-
alizado. “Fizemos um 
planejamento e temos 
investido muito. Em 
2014 tivemos a pior 
seca do século. No ano 
passado, a escassez foi 
ainda mais grave. Mas 
Indaiatuba não enfren-
tou falta de água. Isto 
nos dá orgulho”.

O planejamento a 
que ele se referiu in-
tegra o programa “In-
daiatuba 2035”, que 

objetiva preparar a 
cidade para os próxi-
mos dez anos. Gaspar 
disse que foi essa pre-
ocupação, que veio do 
ex-prefeito Reinaldo 
Nogueira (MDB), a 
responsável por evitar 
a falta de água na ci-
dade.

“Eu estava na Se-
cretaria de Urbanismo 
e aí precisava fazer a 
barragem do Capiva-
ri-Mirim e o prefeito 
me chamou. Então eu 
fui para o SAAE e a 
obra saiu. Isto resolveu 
o problema. O nosso 
foco agora é reduzir as 
perdas na distribuição 
de 25% para menos de 
10% nos próximos dez 
anos”.

Por iniciativa do 
prefeito Nilson Gas-
par, Indaiatuba vai 
passar a contar, no 
novo Plano Diretor, 
com um “Cinturão 
Verde”, uma faixa de 
cerca de 100 metros, 
separando a cidade dos 
municípios vizinhos, 
para preservar o meio 
ambiente e a qualidade 
de vida.

O anúncio foi feito 
pelo chefe do Execu-
tivo na entrevista ao 
Gente de Expressão 

Novo Plano Diretor projeta criação de um ‘Cinturão Verde’ nos limites do município
no dia 6. Gaspar dis-
se que o projeto está 
bastante voltado para 
a proteção de áreas 
verdes. “As cidades 
não podem se encon-
trar, tudo em nome 
do desenvolvimento 
urbano”.

A proposta ainda 
vai ser discutida em 
audiências públicas 
antes da votação pela 
Câmara. O prefeito es-
pera que o projeto seja 
aprovado até meados 
deste ano. Ele pretende 

levar o texto aos muni-
cípios vizinhos, depois, 
para ampliar a ideia.

Outra  in ic ia t iva 
que Gaspar defende 
no novo Plano Diretor 
é que não se permita 
construção de mora-
dias em áreas onde 
não há infraestrutura, 
para forçar o adensa-
mento populacional. 
“É preciso ter água, ter 
condições mínimas de 
habitação. Do contrá-
rio, não faremos nem 
permitiremos”.

DIVULGAÇÃO

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br 
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Câmara devolve à Prefeitura economia
de quase R$ 3 milhões do orçamento

O presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, acompanhado de vereadores, faz a entrega dos recursos ao prefeito Nilson Gaspar

Presidente Pepo Lepinsk entre-
gou os recursos ao prefeito Nil-
son Gaspar com o pedido de que 
melhore a malha viária 

O presidente da 
Câmara de In-
daiatuba, Pepo 

Lepinsk (MDB), entre-
gou ao prefeito Nilson 
Gaspar R$ 2.987.722,39, 
que foram economizados 
do orçamento da Casa ao 
longo de todo o primeiro 
ano da Legislatura.

Representando todos 
os vereadores, o presi-
dente pediu ao prefeito 
que utilize os recursos 
para recuperar a malha 
viária da cidade, mui-
to afetada pelas últimas 
chuvas e motivo de quei-
xa dos cidadãos.

Os recursos foram 
entregues no dia 21 de 
dezembro, um pouco an-

tes do Natal e logo após 
o encerramento do ano 
legislativo (os vereadores 
entraram em recesso dia 
15 e retornam no início 
de fevereiro).

Gestão 
A economia foi al-

cançada com mudan-
ças nos procedimentos 
internos em virtude da 
pandemia. Por causa do 
problema, os vereadores 
fizeram sessões online e 
os funcionários mudaram 
a gestão interna.

A eficiência alcan-
çada foi tão grande que 
a Câmara de Indaiatuba 
foi a mais econômica da 
Região Metropolitana de 
Campinas e a segunda do 
Estado, segundo pesquisa 
do Tribunal de Contas.

A posição foi alcança-
da entre as cidades com 
população de 200 mil a 
300 mil habitantes e foi 
calculada com base no 
gasto médio equivalente 
a cada habitante.

Os vereadores Luiz 
C a r l o s  C h i a p a r i n e 
(MDB), Décio Rocha 
(Republicanos), Leandro 

xxc

xxx
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Pinto (DEM) e a vereado-
ra Silene Carvalini (PP) e 
o diretor-geral Alexandre 
Pereira Artem acompa-
nham o presidente.

Trabalho
Mesmo em recesso 

até fevereiro, os verea-
dores de Indaiatuba não 
deixaram de apresentar 

ELOY DE OLIVEIRA
redacao@maisexpressao.com.br 

propostas e de elaborar 
ofícios de reivindicações 
à Prefeitura nas duas pri-
meiras semanas de 2022. 

Ao todo mais de 40 
indicações foram regis-
tradas nesses dias de 
janeiro sobre os mais 
diversos assuntos: de 
reformulação viária à ins-
talação de lotérica, pas-

sando por manutenções 
e extensão de programas.

Os legisladores man-
têm também a rotina de 
trabalho e de atendimento 
ao público nos gabine-
tes, respeitando todos 
os cuidados sanitários, 
compensando a falta das 
sessões ordinárias de vo-
tação em plenário.
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Novo IPVA vira mais uma dor de cabeça 

O Imposto sobre 
Propriedades de 
Veículos Auto-

motores (IPVA) ficou mais 
caro em 2022, principal-
mente para quem comprar 
carros seminovos e usados. 
Com a alta dos preços 
no mercado, o imposto 
aumentou cerca de 15% 
em carros com até 4 anos 
de lançamento e chegou a 
21% nos automóveis mais 
velhos. Os 0 km também 
não escaparam, tendo um 
acréscimo de 8,29% em 
média. Além do aumento 
no valor de mercado, a 
obrigação do pagamento 
de IPVA à vista no ato da 
compra para carros semi-
novos e usados, definida 
por decreto pelo gover-
nador, tem desagradado 
lojistas e compradores. 

Com as alterações na 
regra do IPVA, assim que 

o comunicado de venda 
for realizado o cliente é 
obrigado a pagar o imposto 
no ato, independentemente 
das datas de parcelamento. 
Segundo um dos sócios da 
Avenida Veículos, Renato 
Rocha, a regra prejudica 
os clientes e as próprias 
lojas, podendo criar uma 
série de problemas. “O 
comprador fica mais in-
seguro para comprar por 
conta do pagamento do 
imposto à vista. Isso pode 
fazer com que muitos não 
façam o licenciamento, 
causando também pro-
blemas para as lojas que 
vendem”, afirmou.

Como a medida foi 
muito criticada por di-
versas entidades, o go-
vernador João Dória já 
se prontificou a mandar 
um substitutivo com ur-
gência para autorizar a 
transferência de veículos 
usados outra vez com a 
possibilidade de parce-

lamento, solucionando 
o problema. Em nota, a 
assessoria do Governo 
de Estado informou que 
“o objetivo é propiciar 
melhores condições para 
o mercado de veículos 
usados”. 

Outras mudanças fo-
ram realizadas pelo Go-
verno de São Paulo no 
imposto de 2022, estas 
vistas como um acerto por 
clientes e lojas. O desconto 

no pagamento à vista subiu 
de 3% para 9%, desde que 
ele ocorra em janeiro. Para 
quem for pagar a cota em 
fevereiro ou mesmo par-
celar, o desconto será de 
5%, podendo ser realizada 
a divisão em até 5 vezes, 
duas a mais que anterior-
mente. O imposto é calcu-
lado sobre o valor médio 
de venda dos modelos, 
em São Paulo, o cálculo 
feito sobre a estimativa 
da pesquisa realizada pela 
Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas (Fipe) 
resultou em uma elevação 
média de 21,99% para os 
automóveis. 

REPRODUÇÃO

Parte da arrecadação com imposto volta 
para a cidade aplicar em outras ações

A Prefeitura de In-
daiatuba estima receber 
R$ 80 milhões com a 
arrecadação do IPVA em 
2022, 21% mais que no 
ano anterior, quando o 
município recebeu cerca 
de R$ 66 milhões. 

Em São Paulo, 20% 
da arrecadação total com 

o IPVA é destinado ao 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos Pro-
fissionais da Educação 
(Fundeb). Dos 80% res-
tantes, as prefeituras re-
cebem 50% e o Estado 
fica com 30%.  

No caso das prefei-
turas, o dinheiro do im-
posto pode ser investido 
em qualquer área da ad-
ministração. Segundo o 
IBGE, até 2020, Indaia-
tuba contava com cer-
ca de 201 mil veículos, 
destes 118 mil de carros 
particulares. 

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Governo obriga pagamento à 
vista para transferência e irrita 
donos de veículos e revendas 

Motorista segura documento de porte obrigatório, que passará por atualização com o pagamento do IPVA
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Guia para quem vai abrir uma empresa
Abrir a própria 

empresa está en-
tre os maiores 

sonhos dos brasileiros. 
Se antes o processo de 
abertura de uma empresa 
era difícil e caro, hoje 
é bem mais simples e 
rápido. Porém, logo vem 
a pergunta: “abri minha 
empresa, e agora?”.

Pois é, não basta saber 
o que é preciso para abrir 
uma empresa. Também é 
necessário saber todos os 
cuidados que acontecem 
depois que a empresa 
estiver aberta. Depois 
de aberta, uma empresa 
demanda diversas res-
ponsabilidades fiscais, 
financeiras, tributárias, 
dentre outras. 

Nesse artigo, vamos 
te ajudar a ir além do 
que precisa para abrir 
uma empresa, vamos te 
apresentar um breve guia 
de cuidados para depois 
que sua empresa estiver 
devidamente constituída, 
para que você saiba que 
está fazendo tudo corre-
tamente.

Como abrir?
No Brasil, o proces-

so de abertura de uma 
empresa depende de qua-
tro passos essenciais: 1) 
Escolher o nome/razão 
social da empresa; 2) 
Escolher a atividade da 
empresa; 3) Escolher a 
natureza jurídica; e 4) Es-
colher o regime tributário.

Há diversas opções 
disponíveis para cada pas-
so. A escolha dependerá 
do tipo de empresa que 
será aberta e de fatores 
como tamanho, estrutura, 
faturamento e atividade 
exercida. A escolha ade-
quada para cada caso deve 
ser acompanhada por um 
contador.

Além dos passos men-
cionados, é provável que 
sua empresa ainda neces-
site de alguns passos adi-

cionais para o seu funcio-
namento completo, como 
o registro na prefeitura, 
solicitação de licenças, 
registro em órgãos espe-
ciais, e outros documen-
tos operacionais.

Se você ainda está em 
dúvida e quer saber mais 
sobre todo o processo de 
como abrir uma empresa, 
temos um conteúdo espe-
cial com todos os passos 
que você deverá proceder 

para finalmente ter o seu 
CNPJ em www.harmo-
niacontabil.com.br/blog. 

O que fazer depois?
O empreendedor deve 

se manter informado e 
avaliando sempre se o 
funcionamento da sua 
empresa está de acordo 
com todas as obrigações 
fiscais e trabalhistas. O 

auxílio de um contador 
e de um advogado é es-
sencial para a certeza 
de que sua empresa está 
em conformidade com a 
legislação.

Agora que você já sabe 
mais sobre o processo de 
abertura de uma empresa, 
podemos abordar a per-
gunta inicial: “abri minha 
empresa, e agora?” De um 
modo geral, você deve ter 
todo o cuidado necessário 

para manter sua empresa 
dentro de todas as regras 
estipuladas pela legisla-
ção.

Quais cuidados?
Os cuidados necessá-

rios após a abertura de 
uma empresa envolvem 
diversas dimensões que 
abarcam o funcionamen-
to da empresa, são elas: 

a gestão, a tributação, o 
planejamento financeiro, 
a organização dos proces-
sos, e a adequação às nor-
mas de funcionamento.

Para que você saiba 
se orientar melhor sobre 
quais cuidados deve ter 
com relação a cada um 
dos pontos mencionados, 
vamos mostrar que tipo de 
ação pode ajudar na ma-
nutenção após a criação 
da sua empresa:

Cuidados com a ges-
tão: contrate bons líderes 
e gestores para o seu ne-
gócio. Manter uma equipe 
unida e eficiente é essen-
cial para o sucesso de 
qualquer empresa.

Cuidados com a tribu-
tação: esteja em dia com 
seus impostos desde o 
início. Tenha certeza de 
que está pagando todos 

os tributos devidos. Con-
te sempre com o apoio 
de um contador de sua 
confiança.

Cuidados com as fi-
nanças: as finanças estão 
entre os pilares mais im-
portantes para o funcio-
namento da sua empresa. 
Portanto, informe-se so-
bre como manter o bom 
controle e gestão das fi-
nanças do seu negócio.

Cuidados com a or-

ganização dos processos: 
manter a eficiência dos 
processos de uma empre-
sa é um requisito funda-
mental para o sucesso de 
um negócio. Processos 
de produção bem-orga-
nizados são sempre mais 
baratos e geram melhor 
proveito.

Cuidados com a ade-
quação às normas: toda 

empresa deve cumprir di-
versas normas trabalhistas 
e de funcionamento. Essas 
normas são previstas na 
legislação e podem variar 
de uma cidade para outra, 
bem como de um Estado 
para outro. Assim, você 
deve se informar sobre 
todas as regras ligadas ao 
seu negócio.

O contador
Esperamos que você 

esteja se sentindo muito 
mais seguro e informado 
depois de se perguntar 
“abri minha empresa, e 
agora?”. O auxílio de um 
bom contador pode ajudar 
com cada um dos cuida-
dos necessários após a 
abertura de uma empresa.

Não seja o tipo de em-
preendedor que espera o 
momento de crise para 
procurar ajuda dos pro-
fissionais adequados. O 
contador ou uma assesso-
ria contábil estão entre os 
profissionais mais impor-
tantes para uma empresa 
desde o seu início. 

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

Sobre o autor
Percival Nogueira de 

Matos, Contador e Ad-
vogado, especialista em 
Direito Tributário, Holding 
e Planejamento Societário, 
Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho e Processual 
do Trabalho, sócio do es-
critório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de 
Advocacia e do escritório 
contábil Harmonia Conta-
bilidade; Master Practitio-
ner; Personal e Professio-
nal Coach.

A abertura de uma empresa é só o primeiro passo para se chegar a uma grande organização, mas ela precisa ser cercada de vários cuidados

REPRODUÇÃO

QUAIS ERROS EVITAR?
• Deixar de pagar os impostos;

• Misturar os gastos da empresa com os seus gastos pessoais;
• Realizar operações sem o devido contrato, seja com os sócios, fornecedores ou clientes; 

• Não se importar em fazer uma boa liderança aos colaboradores, de forma profissional e respeitosa;
• Contratar com base na amizade ou em preferências alheias;

• Não investir em novos negócios e novos produtos, acreditando que o crescimento acontecerá naturalmente;
• Não se importar com o regime tributário mais adequado para sua empresa.

• Acreditar que economizar a qualquer custo é a melhor decisão. Os melhores profissionais, 
os melhores colaboradores e os melhores conselhos sempre custarão mais caro. 

É sempre bom lembrar que o barato pode sair mais caro



Grandes 
marcas de todo 
o país lançam 
campanhas 
neste começo 
de ano

Quando se come-
ça um novo ano, 
além de renova-

ção de planos e esperan-
ças, muita gente também 
se vê cheia de contas para 
pagar, sejam provenien-
tes das comemorações e 
presentes, sejam dívidas 
ou acertos de impostos. 
Para dar uma alavancada 
na economia e ajudar as 
pessoas com esses gas-
tos, muitas marcas fazem 
campanhas, sorteando 
prêmios e dando descon-

Promoções de Ano Novo são opção 
para ganhar descontos e prêmios

tos. Conheça algumas de-
las, o prazo de inscrição 
e os prêmios que serão 
sorteados.

Nestlé 2022 Reno-
vação de Sonhos – Na 
compra de dois produtos, 
você já ganha a chance de 

participar do sorteio de 
2001 prêmios variados 
instantâneos distribuídos 
no aplicativo PicPay e 
barras de ouro no valor 
de R$ 40 mil. A campa-
nha vai até 15 de março, 
e o regulamento e ficha 
de inscrição o leitor en-

contrar no site promoco-
esnestle.com.br. A noti-
ficação dos ganhadores 
será feita por telefone ou 
e-mail.

Promoção Panco 
2022: Fome de apren-
der – Essa promoção 

DIVULGAÇÃO

abrange prêmios instan-
tâneos, como minicursos 
na Escola de Inglês CNA, 
com sorteios de R$ 500 
na carteira digital da Pi-
cPay. O prêmio final é 
o sorteio de 10 tablets 
Galaxy Samsung. Para 
participar, é preciso ad-
quirir produtos da linha 
Bolinhos e Biscoitos em 
um valor mínimo de R$ 
10, depois se cadastrar 
via WhatsApp.. A cam-
panha vai de 12 de janei-
ro a 30 de março. Mais 
informações no site da 
Panco.

Promoção Herbís-
simo e Tabu, Dupla 
de prêmios – Compre 
desodorantes do tipo 
Aerosol destas marcas 
e ganhe até R$ 95 mil. 
Após a compra de pelo 
menos dois produtos, é 
preciso se cadastrar no 

site: dupladepremios.
com.br . O período de 
participação vai de 11 
de janeiro a 1 de abril. 

Claro Clique Pre-
miado – Concorra a 
créditos para o IFood, 
Uber e Lojas America-
nas, e 150 mil pontos 
no programa de milhas 
da Latam. A promoção 
começou em 30 de no-
vembro de 2021 e vai 
até 28 de fevereiro de 
2022. Para participar, 
é só acessar os aplicati-
vos ou sites do “Minha 
Claro” ou “Minha Claro 
Residencial”, fazer seu 
login e clicar no banner 
da promoção. Depois é 
só clicar no botão “Par-
ticipar”.

Gostou dessas dicas 
e sugestões? Então boa 
sorte. 

Promoções de grandes marcas mobilizam consumidores e são oportunidade para ganhos
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Mais Expressão 
muda editor-chefe 
e reformula seu 
projeto gráfico 

A partir desta sex-
ta-feira (14), a 
e d i ç ã o  g e r a l 

do Mais Expressão 
passa a ser comandada 
pelo jornalista Eloy de 
Oliveira, Prêmio Esso 
de Jornalismo de 1997 
como Melhor Série de 
Reportagens Sobre as 
Comunidades Carentes 
de Campinas, e o leitor 
passa a contar também 
com um novo projeto 
gráfico.

“Juntamos as duas 

Europa e dos Estados 
Unidos há mais tempo. 
“Essas alterações vão 
facilitar a leitura, com a 
simplificação dos títulos 
e disposição gráfica ar-
rojada, e vão ampliar o 
conteúdo”. 

Modernidade
E l a b o r a d o  p e l o s 

profissionais Márcio 
Nunes e Diego Alcon, 
o novo projeto gráfico 
desobriga o uso dos tí-
tulos em duas linhas e o 
complemento, chamado 
de linha fina, e passa a 
usar títulos adaptados 

mudanças para marcar 
o início deste novo ano, 
no qual queremos es-
tar mais perto ainda do 
nosso leitor e ao mesmo 
tempo integrar a nos-
sa multiplataforma de 
comunicação, para ofe-
recer um produto mais 
robusto e adequado ao 
mercado”, disse o dire-
tor geral Alan de Santi.

As mudanças do de-
sign gráfico seguem uma 
tendência de moderni-
zação internacional, já 
adotada pelo Estadão 
em outubro do ano pas-
sado e por jornais da 

aos assuntos. Com isto, 
aumenta o espaço des-
tinado à informação, 
que será ampliada ain-
da com a utilização de 
notas curtas com título 
em apenas uma palavra.

O projeto inclui a 
adoção de abertura de 
editoria em cores di-
ferentes conforme o 
assunto para orientar 
melhor o leitor. O jor-
nal começa 

A10

Alterações seguem tendência de modernização in-
ternacional já adotada pelo Estadão no ano pas-
sado e busca mais aproximação com o leitor 

com a editoria de Opi-
nião. Depois virão Po-
lítica, Economia, Cida-
des, Educação, Saúde, 
Polícia, Esporte e a nova 
Artes & Variedades. 
“As editorias ajudam 
o leitor a se localizar”, 
disse Márcio.

“Nossa missão é le-
var informação de quali-
dade com uma apuração 
fiel aos fatos e de forma 
independente”, afirmou 

Eloy de Oliveira. 

Para garantir esse tra-
balho, além da linha 
editorial já consolidada 
ao longo de toda a histó-
ria do Mais Expressão, 
será ampliada a equipe 
de reportagem do jornal 
com profissionais mais 
experientes.

Multiplataforma
Alan de Santi infor-

mou que as alterações 
também fazem parte do 
projeto de integração  
da multiplataforma de 
comunicação do Grupo 
Mais Expressão, que 
envolve a versão im-
pressa do jornal, a ver-
são eletrônica (reforça-
da pelas redes sociais) e 
a versão em vídeo, com 
jornal e programas ao 
vivo e gravados para a 
internet.

“Como já acontece 
hoje, os nossos clientes 
contam com estraté-
gias de comunicação 
e venda que integram 
todos esses veículos de 
geração de conteúdo, 
levando aos leitores um 
leque cada vez maior de 
informação e serviços”, 
disse Alan.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br 
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É menina o primeiro 
bebê do ano nascido 
em Indaiatuba 
Laura Foroni de Oliveira veio ao mundo de 
parto normal no dia 1º de janeiro, às 2h34

O primeiro bebê nas-
cido no ano de 2022 em 
Indaiatuba é uma menina. 
A mãe, Nathalia Bap-
tista Ferreira Foroni, 28 
anos, deu à luz no dia 1º 
de janeiro, às 2h34, na 
maternidade do Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (HAOC).

Laura Foroni de Oli-
veira nasceu pesando 
2,590kg de parto normal, 
que teve como obstetra o 
Dr. Gabriel Alvarenga, a 
neonatologista Dra. Nei-
rele Tieme Marques, e as 
enfermeiras Camila Gon-
çalves e Idilene Aguiar.

A bebê é a primeira 
filha do casal, Nathalia e 
Renan Vinicius Oliveira 
dos Santos, 28 anos, e 
o nascimento de Laura 
foi uma surpresa para 
os pais, pelo tempo de 
gestação, 39 semanas e 
1 dia de gestação (uma 
semana antes da média), 
mas também foi motivo 
de muita alegria iniciar o 
ano com a pequena nos 
braços.

De acordo com o 
Haoc, ao todo, no dia 
1º de janeiro nasceram 
sete crianças, sendo duas 
meninas e cinco meninos.

Nomes
A Associação Nacio-

nal dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen 
Brasil) divulgou no últi-
mo dia 6, a lista de nomes 
mais comuns registrados 
no país em 2021.

Miguel (com 28.301 
registros) foi o nome 

mais usado entre os ho-
mens, e Helena (com 
21.890 registros), entre 
as mulheres. Este é o 
segundo ano consecutivo 
que tais nomes lideram 
o ranking. 

No entanto, a associa-
ção destaca que outros 
nomes começaram a se 
destacar entre os registros 
como é o caso de Gael, 
que até 2019 não estava 
na lista dos 50 nomes 
mais escolhidos, e em 
2020, passou a ocupar a 
10ª posição da lista. Já 
em 2021, Gael ficou em 
quarto lugar como um 
dos nomes mais escolhi-
dos entre os meninos.

Outro nome que ga-
nhou destaque foi Theo, 
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Miguel - 28.301
Arthur - 26.655
Gael - 23.973
Heitor - 22.368
Helena - 21.890

Alice - 20.381
Theo - 19.863
Laura - 18.448
Davi - 18.304
Gabriel - 17.159

10 nomes mais frequentes

Laura Foroni de Oliveira nasceu pesando 2,590 kg

que estava na 36ª posição 
em 2019, em sexto no 
ano seguinte e agora está 
na sétima colocação.

Depois de Helena, o 
primeiro nome feminino 
do ranking é Alice, segui-
do de Laura, Maria Alice, 
Valentina e Heloísa.

O projeto Golfe Chave 
para o Futuro 2022, rea-
lizado pela Prefeitura de 
Indaiatuba, ainda conta 
com vagas abertas. Ele é 
voltado a jovens de 13 a 
17 anos que estejam sendo 
atendidos em algum Cen-
tro de Referência em As-
sistência Social (CRAS).

Para este ano, a Prefei-
tura reservou 200 vagas. 
Os interessados devem 
comparecer acompanha-
dos pelos responsáveis até 
o CRAS mais próximo de 
sua residência. O prazo 
vai até o dia 24 de janei-

Projeto voltado a adolescentes 
mantido pela Prefeitura ainda 
tem vagas disponíveis em 2022

ro. Apenas estudantes de 
escolas públicas poderão 
se inscreve e participar do 
projeto.

O objetivo do projeto 
é a formação técnica dos 
jovens para a prática e 
conhecimento do golfe, 
inclusão na cadeia pro-
dutiva do esporte, como 
paisagismo e jardinagem, 
além da formação de habi-
lidades sócio emocionais 
importantes para a vida 
profissional dos alunos, 
que têm entre 13 e 17 anos.

As aulas tem previsão 
para serem iniciadas em 

fevereiro com aulas às 
terças ou quintas, sempre 
no contra turno escolar do 
estudante inscrito.

De acordo com a Pre-
feitura, as inscrições po-
dem ser feitas pelos res-
ponsáveis dos interessados 
no CRAS 1 - Oliveira 
Camargo, CRAS 2 - Ca-
minho da Luz, CRAS 3 
-Parque Corolla, CRAS 
4 - São Conrado, CRAS 
5 - Jardim Brasil e CRAS 
6 - Campo Bonito, sempre 
no horário das 08h às 17h, 
de segunda a sexta, exceto 
feriados.

Endereço: CRAS 1 - Rua Augusto Brega, 452 - Jardim Oliveira Camargo
Telefone: (19) 3875-5501

Endereço: CRAS 2 - Rodovia Lix da Cunha, 2900 - Tombadouro
Telefone: (19) 3834-7781

Endereço: CRAS 3 - Rua José Pioli, 96 - Jardim Morada do Sol
Telefone: (19) 3816-9374 / (19) 3935-7534

Endereço: CRAS 4 - Rua Jordalino Pietrobom, 1300 – Jardim São Conrado
Telefone: (19) 3936-5521

Endereço: CRAS 5 - Rua Lourenço Martins do Amaral, 241 - Jd. Brasil
Telefone: (19) 3825-2065

Endereço: CRAS 6 - Rua Benedita Carvalho, 213 - Parque Campo Bonito
Telefone: (19) 99773-1238

SERVIÇO

Adolescentes beneficiados pelo projeto, que são atendidos em unidades do CRAS na cidade

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO/HAOC
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Consumidor tem direito a reembolso por 
viagens canceladas devido à Covid-19

Com o avanço da 
vacinação contra 
a Covid-19 e a 

redução nos números de 
casos e internações pela 
doença, além do rela-
xamento nas restrições 
impostas pelo Governo 
de São Paulo, muitas 
famílias se programaram 
para viajar nas férias. 

Porém, as férias che-
garam e com ela uma 
nova onda da Covid-19 
se instalou no país fazen-
do com que os números, 
que até então estavam es-
táveis, aumentassem de 
forma exponencial. Com 
isso, muitas viagens e 
voos foram cancelados 
ou adiados.

A empresária Daniele 
Boro, de 33 anos, foi uma 
das consumidoras afeta-
das. Ela estava no navio 
Cruzeiro MSC Splendi-
da, com seu namorado, 
quando no meio da via-
gem, o navio que estava 
em Balneário Camboriú 
(SC) precisou retornar 
ao Porto de Santos para 
que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) pudesse rea-
lizar uma investigação 
epidemiológica.

Daniele conta que 
para embarcar foi obri-
gatório apresentar a car-
teira de vacinação contra 
a doença e também o 
teste negativo para a Co-
vid-19. “Dentro do navio 
era tudo muito organiza-
do e respeitando os pro-
tocolos sanitários. Havia 
álcool em gel espalhados 
em todos os cantos e 
também era obrigatório 
o uso de máscaras”.

No Cruzeiro MSC 
Splendida foram detecta-
dos 78 casos da doença, 
sendo 51 tripulantes e 
27 passageiros. Diante 
disso, a Anvisa determi-
nou que o passeio fosse 
suspenso.

“Eu e meu namo-
rado não fomos con-

taminados. Curtimos 
muito a viagem, mas 
infelizmente acabou an-
tes do previsto. Porém, 
embarcamos cientes de 
que isso poderia ocorrer, 
pois a própria agência 

de viagem já havia nos 
alertado sobre essa pos-
sibilidade”.

Quanto ao prejuízo, 
Daniele disse que será 
reembolsada. “A em-
presa disse que reem-
bolsará o valor em até 
90 dias’.

Direitos
Além de Daniele, di-

versos outros consumi-
dores foram afetados, já 
que houve a suspensão 
da temporada de Cru-
zeiros na costa brasileira, 

devido ao aumento dos 
casos de Covid-19, mui-
tos voos também foram 
cancelados por conta da 
doença.

E para que o consu-
midor não seja lesado 
o coordenador do curso 
de Direito da Faculdade 

Anhanguera de Bauru 
(SP), Guilherme Bitten-
court Martins, orienta 
que o consumidor pode 
se precaver para ter res-
paldo e possibilidades de 
cancelamento ao contra-
tar uma viagem “Tudo 
irá depender do contrato 
assinado, é essencial 
analisar o documento e 
as disposições das cláu-
sulas contratuais, como 
será aplicada a multa, 
caso haja desistência do 
pacote. O consumidor 
deve se planejar ade-
quadamente para não ter 
imprevistos e prejuízos”.

De acordo com o co-
ordenador, é importante 
pesquisar se o local es-
colhido para o passeio 
possui restrições por 
conta da Covid-19. “Se 
o cancelamento ocorreu 
por conta da Pandemia, 
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Cancelamento de cruzeiros por causa do aumento de casos da Covid-19 geraram prejuízos para milhares de pessoas e de empresas ao longo do último mês

as empresas ou a Cia 
aérea deverão avisar com 
antecedência o consu-
midor, e não o fazendo 
poderão responder por 
perdas e danos”, explica. 
“No caso das Cia Aéreas, 
em que o consumidor 
teve seu voo cancela-
do, poderá ser exigida 
a devolução dos valores 
pagos atualizados ou exi-
gir nova data de voo sem 
qualquer custo e eventu-
ais perdas e danos. Em 
certas situações poderão 
exigir pela permanência 
no aeroporto, a alimen-
tação e hospedagem, se 
for o caso”.

Já no caso dos Cru-
zeiros, Guilherme ex-
plica que o consumidor 
poderá optar pela remar-
cação de nova data para 
viagem ou o reembolso 
dos valores pagos.

Especial is ta 
diz que as pes-
soas devem se 
precaver para 
ter respaldo ao 
contratar um 
passeio

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

   No Cruzeiro MSC 
Splendida foram 

detectados 78 casos da 
doença,  sendo 
51 tripulantes e 
27 passageiros’’



Empresa é especializada nos benefícios 
Seguro de Vida, Saúde e Odontológico

Viva a vida mais 
tranquilo com a 
Taperá Corretora 
de Seguros

A Taperá Corre-
tora de Seguros 
é uma empresa 

familiar, que atua há 
mais de 20 anos na cida-
de de Salto e há 3 anos 
em Indaiatuba, e atende 
no segmento de automó-
veis, vida e previdência, 
saúde, residencial e em-
presarial, dentre outros, 
mas é especialista em 
benefícios, ou seja, se-
guro de vida, saúde e 
odontológico.

A empresa, preocu-
pada com o bem-estar 
de seus clientes, busca 
oferecer tranquilidade, 
agilidade, conforto e 
segurança, através de 
uma equipe altamente 
qualificada e treinada 
para garantir um aten-
dimento ágil e eficaz na 
contratação do seguro e 
principalmente na liqui-
dação de sinistros.
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Proprietário da Taperá Corretora de Seguros, Vlademir Salvatori, em seu escritório em Salto 

Para isto, a Taperá 
Corretora de Seguro tra-
balha com as melhores e 
principais seguradoras, 
tais como: Bradesco 
Seguros, Liberty Segu-
ros, Porto Seguro, Sul 
América, Mapfre Se-
guros, Zurich, Allianz, 
HDI Seguros, Tokio 
Marine Seguradora e 
Azul Seguros.

Vlademir Salvado-
ri Jr., um dos sócios 
proprietários da Taperá 
Corretora de Seguros, 
conta que o atendimento 
é o principal diferencial 
da empresa. “Somos 
uma corretora familiar 
e todos os nossos clien-
tes têm o contato direto 
dos sócios da empresa 
(celular e whats) e o 
atendimento é basica-
mente 24h”.

Além disso, a em-
presa possui servidor 
próprio e atende as 
novas regularizações 
da LGPD (Lei Geral 

A Prefeitura de In-
daiatuba encerrou o 
período de inscrições 
para o concurso público 
aberto no final do ano 
passado, que prevê o 
preenchimento de 167 
vagas em 75 cargos e, 
ao todo, se inscreveram 
21.923 candidatos.

Os inscritos devem 
aguardar o Edital de 
Convocação para as 
Provas Objetivas. Ain-
da não há definição nem 
de dias e nem de locais 
para a realização dos 

de Proteção de Dados 
Pessoais). “Temos um 
ótimo relacionamento 
com as companhias com 
quem trabalhamos. Isso 
garante um retorno com 
qualidade de atendimen-
to e prestação de servi-
ços”, salienta Vlademir.

Seguros
Além de ser espe-

cialista nos benefícios 
seguro de vida, saúde e 
odontológico, a Taperá 
Corretora de Seguros 
oferece diversos servi-
ços, tanto pessoal como 
empresarial e Seguro 
Auto, Seguro Moto, Se-
guro Extensão de Perí-
metro (destinado a am-
pliar a área de cobertura 
aos que viajarem para 
outros países da Améri-
ca do Sul, fora dos que 
compõem o Mercosul).

Também oferece Se-
guro para Condomínios; 
Seguro Residência; Se-
guro Aluguel/Fiança; 

exames.
O cargo com maior 

procura foi de Enfer-
meiro da Família, com 
2.704 inscritos, seguido 
por Secretário Escolar, 
que recebeu 2.388 ins-
crições, e Técnico de 
Serviços Administrati-
vos, com 2.065 candi-
datos.

As provas objetivas 
para os cargos de Edu-
cação e TI serão aplica-
das primeiro e estas já 
estão previstas. Serão 
no dia 13 de fevereiro. 

Seguro Construção; Se-
guro Imobiliária; Seguro 
Riscos de Engenharia.

Para a família, a 
Taperá Corretora de 
Seguros oferece previ-
dência privada, seguro 
acidentes pessoais, se-
guro de vida e seguro 
prestamista.

A Taperá Corretora 

O Edital de Convoca-
ção para esses cargos 
com os horários e lo-
cais da prova deve ser 
publicado no dia 04 de 
fevereiro, na Imprensa 
Oficial do Município 
– www.indaiatuba.sp.
gov.br e no endereço 
eletrônico www.nosso-
rumo.org.br. 

Para os cargos de Saú-
de e Administrativos, as 
provas serão aplicadas no 
dia 10 de abril e o Edital 
de Convocação está pre-
visto para o dia 1º de abril.

de Seguros está loca-
lizada à Rua Marechal 
Deodoro, 701, Salto. 
Em Indaiatuba, a filial 
está à Rua Ademar de 
Barros, 475 - sala 6, 
Centro.

Para mais informa-
ções, ligue: (11) 98691-
7500, (11) 4021-5513 
ou contate pelo e-mail: 

seguros.tapera@uol.
com.br. 

A Taperá Correto-
ra de Seguros está nas 
redes sociais: @tape-
raseguros (Facebook) 
@taperaseguros (Insta-
gram). Acesse também 
www.taperaseguros.
com.br e saiba mais. 

DESEMPREGO
Concurso público da Prefeitura atrai quase 22 mil candidatos a 167 vagas

Candidatos a vagas na Fiec preenchem fichas de inscrição para participarem do processo seletivo 



Colégio Meta: férias escolares são 
essenciais para desenvolver alunos

DIVULGAÇÃO

Elas finalmente 
chegaram, os es-
tudantes estão de 

férias. As férias escola-
res são essenciais para 
o bom desenvolvimen-
to dos estudantes e são 
cruciais para que eles 
não sejam privados, por 
qualquer motivo, desse 
tempo de descanso. 

Essas pausas são ex-
tremamente importantes 
para que as crianças e 
os jovens desenvolvam 
outras habilidades, além 
das acadêmicas. Assim 
sendo, esse é o momen-
to mais oportuno para a 
família se programar e 
passar alguns dias mais 
próximos um dos outros, 
dedicando-se ao lazer.

Afinal, as férias exis-
tem para que possamos 
ficar mais próximos de 
quem amamos, progra-
mar aquela almejada via-
gem em família ou sim-
plesmente passar mais 
tempo juntos, brincando 
e se divertindo, indepen-
dentemente da idade. 
Mãe e filha cozinham 
juntas, pai e filho andam 

de bicicleta, soltam pipa 
e vice-versa,

A família toda vai 
ao cinema, ao teatro, à 
praça, ao museu, em uma 
livraria ou permanece 
em casa, todos bem rela-
xados, sentados no sofá, 
assistindo a um filme e 
comendo aquela delicio-
sa pipoca. O importante 
é programar atividades 
que intensifiquem ainda 
mais o vínculo entre os 
membros da família. 

Vale também passar 
mais tempo com amigos, 
em colônias de férias, ao 
ar livre, no parque, fazer 
piquenique ou noite do 
pijama. Todas essas são 
atividades pertinentes, 
necessárias e indicadas 
para o período de férias 
escolares, que não são, 

de forma alguma, per-
da de tempo, mas sim 
um tempo produtivo, 
dedicado ao lúdico e ao 
descanso físico e mental.

Muitas vezes, algu-

mas famílias desejam 
que seus filhos realizem 
tarefas escolares duran-
te o período de férias, 
alegando que “precisam 
estudar mais”. Eis a ques-
tão. Caso seu filho tenha 
apresentado dificuldades 
de aprendizagem durante 

o ano concluído, atenção: 
divida o período das fé-
rias, priorizando o lazer 
e, depois, alterne algumas 
atividades pedagógicas 
que o ajudem a prosse-

guir com sucesso, quando 
retornar às aulas.

Muito cuidado com 
os excessos. Fique atento 
para que as crianças não 
passem muito tempo 
somente em frente à te-
levisão, no videogame e 
no celular ou no tablet.

Férias é um período para a família se programar e passar alguns dias mais próximos um dos outros, dedicando-se ao lazer e a atividades que descansem a mente

Assim que o retorno 
às aulas estiver próximo, 
é importante também 
retomar a rotina habi-
tual, aos poucos, prin-
cipalmente no que diz 
respeito à alimentação 
e ao horário do sono. 
Dessa forma, a volta às 
aulas não será sofrível 
e o período de readapta-
ção será tranquilo para 
todos, inclusive para as 
famílias.

O Colégio Meta de-
seja a todos um Ano 
Novo repleto de luz. 
Que em 2022 possamos 
compartilhar de novas 
experiências enriquece-
doras e novos aprendiza-
dos. Boas férias. Toda a 
equipe escolar agradece 
a confiança e fiel parceria 
dos pais e familiares de 

sua comunidade escolar, 
durante este ano e con-
vida aqueles que ainda 
não tiveram a oportu-
nidade de conhecer a 
Proposta Pedagógica do 
Colégio para uma visita. 
O Colégio retomou as 
atividades no último dia 
03. Para conhecer mais 
sobre as atividades de-
senvolvidas no Colégio, 
acesse o portal www.co-
legiometa.com ou venha 
nos visitar. 
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Período deve 
ser aproveitado 
para desestres-
sar estudantes 
e aproximá-los 
mais da família 
para momentos 
de lazer

Unidade I - Rua Her-
mínio Steffen, nº 96, 
Jardim Regina.

Unidade II - Av. Cel. 
Antônio Estanislau 
do Amaral, nº 1541, 
Itaici.

SERVIÇO

Se o estudante 
tiver dificuldade de 

aprendizado, divida o 
período entre lazer e 

atividades pedagógicas’’

INFORME PUBLICITÁRIO
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Indaiatuba inova com o uso de DNA 
para detectar câncer de colo do útero 

O município de 
Indaiatuba ado-
tou uma forma 

inovadora de prevenção 
ao câncer de colo do úte-
ro. Em parceria com a 
Unicamp e a farmacêu-
tica Roche, o tradicional 
exame de Papanicolaou 
foi substituído na rede 
pública de saúde pelo 
DNA-HPV, um teste 
mais sensível que rastreia 
o vírus a partir do DNA 

da paciente, sendo capaz 
de se detectar de maneira 
automatizada as cepas 
que causam o câncer com 
10 anos de antecedência.  

A cidade é pioneira no 
uso exclusivo do método 
para fazer o rastreamento 
da doença na América 
Latina. “Nosso objetivo 
é acabar com o câncer de 
colo de útero no municí-
pio em um futuro não tão 
distante”, comentou o vi-
ce-prefeito Túlio Tomass.

Os exames começa-
ram em 2017. Até março 
de 2020 cerca de 16,3 
mil mulheres realizaram 
o exame de DNA-HPV 
no município e 21 re-
ceberam o diagnóstico 
positivo para o câncer 
cervical, destas 67% se 
encontravam em estágio 
inicial da doença. Com 
o Papanicolau, apenas 
12 pacientes foram de-

tectadas com o câncer e 
apenas uma em estágio 
inicial entre 2014 e 2017. 
A idade média de de-
tecção positiva também 
se mostrou discrepante, 
com o DNA-HPV foi de 
39,6 anos, enquanto no 
Papanicolau houve uma 
média mais elevada, com 
mulheres de 49,3 anos. 

O exame se mostrou 
mais eficaz em apontar 
as lesões pré-câncer, al-
terações que evoluem 
lentamente ao longo dos 
anos antes de se torna-
rem células cancerígenas, 
transformando o trata-
mento mais simples e 
com grande sucesso de 
cura. “Se detectada a lesão 
pré-câncer, a paciente tem 
100% de chances de cura. 
Além disso, nesta etapa, 
o tratamento é simples, 
menos mutilador e mais 
barato”, aponta o líder do 

estudo, Dr. Júlio César 
Teixeira, docente do De-
partamento de Tocogine-
cologia da Faculdade de 
Ciências Médicas. 

Ainda de acordo com 
Júlio César Teixeira, o 
exame é parte importante 
do sistema de prevenção 
e combate, mas precisa 
funcionar em conjun-
to com uma boa gestão 
de dados dos pacientes. 
“Não há um controle de 
quem faz o exame na rede 

pública, é preciso interli-
gar os sistemas. Muitas 
vezes uma mulher vai 
fora da idade ou da janela 
de exame e faz, enquanto 
quase dois terços das 
mulheres que poderão de-
senvolver o câncer estão 
fora do sistema”. 

Além de mais eficien-
te, o exame de DNA-
-HPV também é mais 
barato e a longo prazo au-
menta a qualidade de vida 
das pacientes. A Roche 

aponta que com o diag-
nóstico antecipado, os 
custos para o tratamento 
no SUS serão menores, 
uma vez que envolvem 
a utilização de tratamen-
tos menos avançados. 
Atualmente, o teste tem 
valor de referência em 
30 dólares, cerca de 165 
reais, enquanto o Papani-
colau custa 70 reais, mas 
a expectativa é de que em 
larga escala o valor do 
exame irá diminuir.
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Cidade é 
pioneira na 
tecnologia, 
que antecipa 
diagnóstico da 
doença em 
dez anos

UNICAMP

Trabalho técnico no 
equipamento Cobas 
480 da Unicamp para 
detecção do HPV



Indaiatuba registra 
aumento de 50% 
em atendimento por 
síndromes gripais

Assim como em 
diversas ou-
tras cidades do 

país, Indaiatuba viu os 
números relacionados 
a síndromes respirató-
rias dispararem após 
as festas de fim de ano. 
Segundo a secretária 
adjunta de Saúde, He-
loísa Salatino, houve 
um aumento de 50% na 
busca por atendimen-
tos nos prontos-socor-
ros da cidade (UPA e 
HAOC) relacionados à 
Covid-19, influenza ou 
síndromes respiratórias 
em geral. Ainda, de 
acordo com o municí-
pio, os atendimentos 
gerais aumentaram 61% 
entre os meses de de-

zembro e janeiro.    
Desde o dia 27 do 

último mês até o dia 
11 de janeiro, data de 
encerramento desta re-
portagem, mais de 2 mil 
pessoas testaram posi-
tivo para o coronavírus 
na cidade, um aumento 
de 155%, se compara-
do ao ano de 2020. À 
época, usando o mes-
mo recorte de datas, o 
número de positivados 
foi menor, com 842 
pessoas diagnosticadas. 
A taxa de positivida-
de nos testes também 
aumentou, segundo a 
secretária adjunta He-
loísa, passando de 22% 
em dezembro para 35% 
na primeira semana de 
janeiro. 

Apesar da alta nas 
confirmações, não hou-

ve registros de óbitos 
na cidade por conta da 
Covid-19. Para efeito 
de comparação, mesmo 
com índice menor de 
casos registrados em 
2020, foram computa-
das 20 mortes por conta 
da doença. O resultado 
é fruto das vacinas con-
tra Covid-19. Em geral, 
apontam especialistas, 
o número de mortes 
com, no mínimo duas 
doses da vacina, é bem 
mais baixo, se compa-
rado aos não-vacinados. 

Variantes
Até o  momento, 

não há confirmações 
oficiais de que a Ômi-
cron, nova variante da 
Covid-19, esteja circu-
lando no município. No 
entanto, a identificação 

das novas cepas é rea-
lizada por genotipagem 
apenas pelo Instituto 
Adolfo Lutz, em casos 
específicos e para fins 
epidemiológicos, não 
sendo feita uma che-
cagem de rotina, uma 
vez que o genótipo do 
vírus não influencia 
em nada no tratamento 
do paciente. O vírus 
H3N2, responsável pela 
Influenza A, já foi diag-
nosticado em 3 pacien-
tes da cidade. 

Ampliação nos 
atendimentos
Devido ao aumento 

de casos, os prontos 
atendimentos públicos 
e particulares registra-
ram filas e reclamações. 
Foram postadas em re-
des sociais reclamações 

Pacientes aguardam atendimento no pronto-socorro do Hospital Augusto de Oliveira Camargo

Dória recomenda limitar a 70% o público 
máximo para frequentar shows e eventos
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por causa da demora do 
atendimento nos pri-
meiros dias do ano. 
A partir do aumento 
expressivo dos casos 
na cidade, a Prefeitura 
de Indaiatuba ampliou 
o atendimento da sua 
rede, redirecionando 

os casos mais leves e 
também os testes de 
Covid-19 para as 17 
Unidades Básicas de 
Saúde do município. 
Somente os casos mais 
graves devem ser enca-
minhados ao HAOC e 
à UPA. 

A partir do aumento 
desenfreado de casos 
em todo o Estado de São 
Paulo, o governador João 
Dória recomendou às 
prefeituras que limitem 
shows, festas e eventos a 
70% da capacidade total 

REPRODUÇÃO

FIQUE ATENTO E SEGURO
Diferencie os sintomas do Coronavírus 
(Covid-19) da Influenza (H3N2)

Perda de olfato e paladar;
Dor no corpo;
Dor de cabeça;
Fadiga muscular;
Febre;
Tosse seca;
Problemas estomacais e 
diarreia;
Dificuldade respiratória.

Febre alta;
Calafrios;
Dores musculares;
Dor de cabeça;
Tosser;
Dor de garganta;
Intenso mal-estar;
Perda de apetite;
Coriza;
Congestão nasal (nariz 
entupido)

Sintomas da InfluenzaSintomas da Covid-19

de público, além de rea-
firmar o uso de máscaras 
como obrigatórias. 

A medida foi anun-
ciada em entrevista co-
letiva realizada nesta 
quarta-feira, 12, e tem 
caráter de sugestão, com 

as prefeituras podendo 
seguir ou não a recomen-
dação. A exceção se faz 
em eventos esportivos, 
cuja limitação de 70% 
vale como regra já para 
os jogos do Campeonato 
Paulista de  Futebol. FONTE: UNIMED



Funcionários dos Correios 
encontram feto no meio 
de correspondências 

A19

Principal  l inha 
de investigação 
aponta para des-

pacho equivocado rea-
lizado por laboratório 

Funcionár ios  do 
Centro de Distribuição 
dos Correios de Indaia-
tuba identificaram um 
feto de 20 semanas em 
meio às demais enco-

Durante ações de po-
liciamento no final de 
semana, a Guarda Civil 
registrou nove ocorrências 
envolvendo drogas ilícitas. 

No total, seis pesso-
as foram conduzidas à 
Delegacia e 92 porções 
de maconha, 159 micro 
tubos com cocaína e 56 

A partir do sistema 
Detecta, um banco de 
dados com informações 
das forças policiais de 
São Paulo, o Centro In-
tegrado de Inteligência 
(COI) da Guarda Civil 
localizou um carro sob 
queixa de estelionato 
na rua Jacob Lyra, no 
Jardim Morada do Sol. 

Após a verificação 
pelas câmeras, uma via-
tura da equipe do Grupo 
de Ações de Policia-
mento Especial apreen-
deu o veículo, que per-

mendas. 
Após  o  s canne r 

apontar para um objeto 
suspeito, a Polícia Civil 
foi ao local e confirmou 
que se tratava de um 
corpo humano. A partir 
da constatação, o feto 
foi encaminhado para 
o IML e passará por 
exames.  

Segundo o delegado 
titular da cidade, Luiz 
Fernando Dias de Oli-
veira, junto ao corpo 
também estavam do-
cumentações que com-
provam a procedência 
do feto. O encontro do 
corpo ocorreu na tarde 
da última terça-feira, 
11.

A principal tese de 
investigação até o mo-
mento é de que teria ha-
vido um erro por parte 
de um laboratório, que 
transportava o corpo 
para outra cidade para 
análises, que teria des-
pachado o feto pelos 
Correios de forma equi-
vocada. 

Ação da GM detém seis 
pessoas sob acusação 
de tráfico de drogas 

Guarda usa Detecta para 
recuperar dois carros 
durante patrulhamento 

pedras de crack foram 
apreendidas.

As ações se concen-
traram no Jardim Mora-
da do Sol e também no 
Jd. Tancredo Neves, com 
participação efetiva do 
grupamento de Grupa-
mento de Canil da força 
policial. 

manecerá na delegacia. 
Em outra ação, uma 

carreta sob queixa de 
furto foi recuperada na 
Avenida Domingos Fer-
rarezzi, no Jardim Mon-
te Verde. 

Durante um patru-
lhamento padrão, uma 
equipe da Guarda sus-
peitou do veículo esta-
cionado. Após a consul-
ta da placa, os agentes 
recuperaram o carro, 
que agora fica no pátio 
policial até que o dono 
libere o automóvel. 

Viatura da Guarda 
Municipal utilizada 
nas operações de 
busca e apreensão 
de veículos

EDUARDO TURATI – GC

REPRODUÇÃO

Centro de Distribuição dos Correios de Indaiatuba, onde o feto foi despachado entre as correspondências



Atacante Rafael Marques, ex-Palmeiras, 
reforça o Primavera para disputa da A2 

DIVULGAÇÃO 

O atacante Rafael Marques é esperança de gols do Primavera

Na última se-
gunda-feira, 3, 
o  Pr imavera 

confirmou a contrata-
ção do atacante Rafael 
Marques, de 38 anos. 
O jogador estava no 
Botafogo-SP e não ob-
teve um acordo para a 
renovação, abrindo ca-
minho para o Fantasma 
da Ituana fechar com o 
seu novo artilheiro. Se-
gundo o clube, o contra-
to foi firmado até o final 
do campeonato estadual 
da Série A2, que tem 
previsão de término em 
abril. Os valores relati-
vos ao salário do atleta 
não foram divulgados 
pelo clube. 

Com passagem de 

O atleta Cleverson 
Silva, da equipe da Pre-
feitura de Indaiatuba, se 
sagrou campeão brasi-
leiro de levantamento de 
peso terra, na categoria 
93 kg, no final de 2021.

O levantamento de 
peso terra (ou peso mor-
to) é um exercício de 
treinamento com pesos 
que desenvolve os mús-
culos da região lombar, 
pernas, trapézio e glú-
teos.

A competição ocor-
reu em São Paulo, no 
Box do Xerife da Vila 
Andrade, e reuniu 16 

destaque no Palmei-
ras entre 2015 e 2016, 
quando foi campeão 
da Copa do Brasil e do 
Campeonato Brasileiro, 
Rafael Marques vem 
de um ano conturbado 
por conta das lesões. 
Em 2020 o jogador re-
alizou apenas 20 par-
tidas no ano, ficando 
de fora dos momentos 
decisivos no Paulista 
e também na disputa 
da Série C, sem fazer 
gols em jogos oficiais. 
Ainda assim, o jogador 
é visto como a cereja do 
bolo para qualificar o 
elenco do Primavera no 
ano. Segundo o técnico 
Ademir Fesan, a expec-
tativa com a chegada do 
atleta é muito boa. “É 
um grande profissional, 
com uma linda história e 

com muita experiência. 
Ele está em condições 
físicas excelentes, se 
cuida bem, com certeza 

vai chegar para agregar 
muito”, disse o técnico. 

R a f a e l  M a r q u e s 
chega para reforçar o 

elenco para a disputa 
do Campeonato Pau-
lista da Série A2, a 
Segunda Divisão do 
campeonato estadual, 
em um ano que pode 
marcar a história do 
clube, isto porque o 
Primavera nunca che-
gou à Primeira Divisão 
do campeonato. Para 
isso, o clube precisa se 
classificar entre as oito 
melhores equipes na 
primeira fase. A partir 
disso, o campeonato 
se transforma em um 
sistema mata, mata. 
Conquistam o acesso os 
dois times que se classi-
ficarem para a final do 
Paulistão A2, prevista 
para os dias 13 e 17 de 
abril. O Primavera é 
o atual vice-campeão 
do Paulistão A3, tendo 

feito uma campanha de 
destaque no último ano.  

Reforços
Até o momento o Pri-

mavera anunciou a con-
tratação de 10 jogadores 
para a disputa do Paulis-
tão, com destaque para a 
defesa. Rian (passagens 
por Paraná, Grêmio Pru-
dente, Mirassol e Ipa-
tinga) e Daciel (ex-São 
Caetano, Santo André e 
São Bernardo) chegam 
para a ocupar as laterais, 
enquanto Davi Manoel 
(ex- Amparo) reforça a 
zaga do clube. Pablo e 
Vander são os destaques 
para o meio-campo, Fe-
lipe Cruz, Daniel Cruz, 
Luan, Santiago e Rafael 
Marques tem a missão 
de balançar as redes no 
ataque. 
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Memórias do E.C. Primavera

Vamos a última edi-
ção do “Memórias” 
em 2021. O ano é 
1965, quando o Pri-
mavera conquistou 
seu sétimo título 
seguido do Amador 
de Indaiatuba, de 
um total de oito até 
1966, sendo a maior 
série seguida de tí-
tulos do clube. Entre 
os jogos marcantes 
daquele ano, está o 
clássico local contra 
o vizinho XV de No-
vembro, no dia 17 
de outubro. Em ple-
no campo Alvinegro, 
o Primavera venceu 
os donos da casa por 
4 x 3. Fique ligado, 
pois em 2022 têm 
mais histórias me-
moráveis do Esporte 
Clube Primavera.

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

LEVANTAMENTO DE PESO
Atleta de Indaiatuba 
é campeão brasileiro

atletas de 93 kg. Indaia-
tuba enviou seis atletas 
incluindo todas as cate-
gorias.

“Apesar do título, 
tive um desempenho 
aquém das minhas me-
tas”, disse o atleta. A 
queda no rendimento se 
deveu a um resfriado. 
“Fiquei mal e tive pouco 
tempo”.

A Prefeitura de In-
daiatuba bancou a ins-
crição e o transporte dos 
seis atletas que foram 
enviados para a partici-
pação e deu suporte ope-
racional para a equipe.



No último dia 12 o Francisco Lopes esposo da 
nossa cliente e amiga Katia Precoma, apagou as 
velinhas. Nós do Mais Expressão, a Katia e o Ber-
nardo desejamos muitas felicidades, saúde e um 
ano novo repleto de realizações!!

Lucimara, Rosa, Cintia e João, a equipe Pedagógica do Yázigi Indaiatuba, finalizando 
o planejamento 2022! Vem muita novidade por aí!!!!!

Glaucia Sorrentino esteve no salão do Thiago Felix Hair, para fazer suas luzes morena 
Iluminada, ficou lindo!! Gostou? Quer seu cabelo assim também? Agende seu horário 
19 99185-1414!!

2022 começando e o Renan da Muni deseja a todos um novo ano de muito su-
cesso! A Muni é o APP de compras de mercado que esta revolucionando a forma 
de fazer compras e ainda pode ajudar você que está procurando uma forma de 
ganhar dinheiro a ter uma renda extra. Acesse e saiba mais munitienda.com/br.

A21A21

A RBC Transportes, deseja a todos um novo ano abençoado, e informa que este ano as excursões voltam 
com força total fiquem ligados. No próximo dia 22 vai ter excursão para o Water Park em Águas de São 
Pedro, para mais informações 19 3318-0623!!

Hoje quem vai apagar as velinhas é nossa cliente e amiga Rozimeire Trevi-
zan, desejamos muitas felicidades,  saúde e que em 2022 você tenha muito 
mais sucesso!!
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Mr Roof

Roberta e Heitor com o lindo Chiquinho, em consulta 
na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.

É na By Faby Modas que você vai encontrar uma 
maravilhosa Coleção/Verão de arrasar. Além de 
30% de desconto em muitas peças. Corra! Av. Ário 
Barnabé, 1389 - Jardim Morada do Sol. Fone: (19) 
99340-5844

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

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, salão comercial 
Construtora Congesa Indaiatuba. A Mr. Roof, estruturas 
para telhados em aço galvanizado, trabalha com orientação 
na execução da montagem ou entrega seu telhado pronto. 
Telhados embutido para uso de telhas galvanizadas, 
fibrocimento e também telhados com telhas cerâmicas. Mr 
Roof – inovação em telhados. Faça seu orçamento sem 
compromisso estamos atendendo on line e via WhatsApp 
F. (19) 98355-8383, comercial@ mrroof. com.br. A MR. 
Roof está em novo endereço na Rua: Edesio Capovila, 
159 – Jardim Esplanada.

Quem aniversariou no último dia 12 foi a Tânia da 
Visão que recebeu uma linda flor da Floricultura 
Recanto das Flores, um Bolo da Madre e vinho, 
carinho do Jornal Mais Expressão. Parabéns, 
felicidades sempre!

Colégio Meta 

Ana Caroline do Colégio Meta completou mais um ano, 
ontem dia 13, e recebeu um lindo arranjo da Recanto 
das Flores e um Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais 
Expressão. Desejamos muitas felicidades e que Deus 
a abençoe grandemente!

Clínica Bicho Amigo 

Vale ressaltar que Luiz A. Fruet e Carlos Leonardo Busse, receberam o merecido título de Cidadão 
Indaiatubano. Parabéns!

Veja só a novidade do Bom Churrasco: costela 
recheada por apenas 39,90 o kg. É divina, vá buscar 
a sua! Loja 1 – R. Silvio Candello, 507 / Loja 2 – Av. 
Fábio Ferraz Bicudo, 979 (Dentro do Horti Mercado 
Vila Nobre).

By Faby Modas

Adelaide Decorações
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Documentarista trabalha 
com a interpretação 
criativa da atualidade 

Coraci Ruiz, ar-
tista e documen-
tarista, começou 

com a graduação em 
Dança na Unicamp. Seu 
pai sempre trabalhou 
com Cinema, “então pas-
sei boa parte da minha 
infância e adolescência 
frequentando sets de fil-
magem com ele, certa 
de que iria trabalhar na 
área”, conta ela.

Natural de São Pau-
lo capital, aos 18 anos, 
época de prestar vesti-
bulares, passou na gra-
duação em Dança na 
Unicamp, em Campinas. 
Porém, apesar dessa afi-
nidade com a dança, ela 
acabou se interessan-
do mais pelas artes em 
vídeo e, desde aquela 
época, direcionou sua 
iniciação científica para 
a fotografia.

Logo após a formatu-
ra, já montou sua própria 
produtora de vídeo, o 
Laboratório Cisco. Teve 
o apoio do atual compa-
nheiro, Júlio, e do sócio 
Hidalgo.

Seus documentários 
já estiveram em dezenas 
de festivais e passearam 
pelo mundo todo. “Gosto 
muito de pensar o docu-
mentário no campo das 
artes. Ele faz fronteira 
com o jornalismo e até 
com a publicidade em 
alguns casos. Mas eu 
escolhi trabalhar com os 
documentários com um 
processo criativo mais 
livre”, explica Coraci, 
que tem como referên-
cia a ideia estudada por 
acadêmicos de que “o 
documentário é a in-
terpretação criativa das 
atualidades”. 

Portanto, para ela, o 
documentário parte de 
fatos e dados da realida-

de, mas sempre contados 
a partir de um ponto de 
vista. Ela também cursou 
Mestrado em Cultura 
Audiovisual e Mídia, em 
que estudou a fundo as 
chamadas “vídeo cartas”: 
dessa pesquisa, também 
trouxe como resultado 
o filme “Outra Cidade”. 
Outro mais recente, de 
2019, é o “Pluma Forte”, 
que participou de muitos 
festivais de cinema.

“A gente teve mui-
ta sorte aqui na nossa 
produtora de realizar 
muitos filmes: curtas, 
séries, longas, mas todos 
ligados às temáticas de 
meio ambiente, cultura 
popular, movimentos so-
ciais e direitos humanos. 

Não fazemos ficção nem 
publicidade”, conta.

Seu primeiro longa-
-metragem é de 2012, 
chamado “Cartas para 
Angola”, que circulou em 
mais de 30 festivais, pre-
miado no Brasil, Portugal 
e Angola. Foi licenciado 
para alguns canais de te-
levisão. Outro longa-me-
tragem que está trazendo 
bons frutos é o filme 
chamado “Limiar”, uma 
autobiografia de Coraci, 
ligada ao seu projeto de 
Doutorado, concluído em 
2020. Além de expor par-
te da história da artista, 
o filme aborda também 
as vivências de pessoas 
transgêneras, já que o fi-
lho de Coraci se identifica 
como pessoa não-biná-
ria (quando não se julga 
como pertencente a um 
gênero exclusivamente, 
o que quer dizer que sua 
identidade de gênero e 
expressão de gênero não 
são limitadas ao masculi-
no e feminino).

Uma trajetória de 
muitas criações e suces-
so, em que contou com 
o apoio profissional de 
seu companheiro Júlio, 
que dirigiu e produziu 
alguns trabalhos em con-
junto com ela. Se você 
gostou da história da 
Coraci e ficou curioso 
para assistir aos filmes, 
pode acompanhá-la pelo 
site da produtora “labo-
ratoriocisco.org” e pelo 
perfil do Instagram @
coraciruiz.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Coraci Ruiz: trabalhos premiados em diversos países

JUNTOS E ENROLADOS
Lançamento - Comédia - Classificação 12 anos - 94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 14h15 [TC] / 19h05 [TC]
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 16h15 / 22h00
................................................................................................
PÂNICO
Lançamento - Suspense / Terror - Classificação 16 anos - 
114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 16h30 [TC] / 21h40 [TC]
Polo Shopping Quinta (13) a Quarta (19): 20h35 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 20h25
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 16h45 / 19h05 / 21h45
................................................................................................
SING 2
2ª semana - Animação / Família - Classificação Livre - 109 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 13h40 [TC] / 16h10 [TC] / 18h45 
[TC]
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 15h10 / 17h55 / 19h45
................................................................................................
KING’S MAN: A ORIGEM
2ª semana - Ação - Classificação 14 anos - 132 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 17h30
DUBLADO
Polo Shopping Quinta (13) a Quarta (19): 14h30 [VIP]
................................................................................................
TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES
3ª semana - Família / Aventura - Classificação Livre - 90 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 15h15
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 14h00
................................................................................................
MATRIX RESURRECTIONS
4ª semana - Ação / Ficção - Classificação 14 anos - 148 
minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (13) a Quarta (19): 17h25 [VIP]
................................................................................................
HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA
5ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 148 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 21h15 [TC]
continua
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (13) a Quarta (19): 14h50 / 19h40
Polo Shopping
Quinta (13) a Quarta (19): 13h30 / 15h45 / 18h30 / 21h10
.................................................................................................
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Produção de 
Coraci Ruiz 
já esteve 
em diversos
 festivais e se 
espalhou para 
várias partes 
do mundo

BÁRBARA GARCIA
rmc@maisexpressao .com .br 

DIVULGAÇÃO
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                   VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e 
área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e 
área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$750 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo america-
no, lavabo, área de serviço, 3 vagas de garagem e portão eletrônico. Possui espaço gourmet, 
churrasqueira, pias, armários planejados, banheiro social, área de serviço, área de luz, porão 
e escada de acesso a suíte.                               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), 
sala de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de 
empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros 
e descoberta para 2 carros.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno 
para as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem 
e entrada de serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira 
e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 

armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA222- CONDOMINIO PORTAL DAS ACÁCIAS – R$425 MIL – 2 dormitórios sendo 1 suíte, 
banheiro, sala de estar 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros. 
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha pla-
nejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, 
lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 
carros. Possui área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.
CA313 – CONDOMINIO VISTA VERDE – R$1.395.000,00 - Parte superior: 3 dormitórios sendo 1 
suíte com closet, banheiro com cuba dupla, porta balcão com controle automático, 2 dormitórios 
com janelas com sistema de fita abrem e fecham, banheiro social com domus, lavabo, escritório, 
sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, 2 vagas descobertas. Parte inferior com espaço 
gourmet, churrasqueira, pia, banheiro social, salão de festa, área de serviço e de luz, 2 vagas 
cobertas, portão automático e escada interna de acesso para o superior. Preparada para energia 
solar e ar condicionado nos dormitórios e sala.

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$160 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem 
para 1 carro.                                                                                                                                                                                                           
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$320 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.
AP540 – JD. POMPÉIA – R$550 MIL - 3 dormitórios com armários e 1 suíte, sala de estar planejada, 
sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, 2 banheiros, varanda com churrasqueira 
e garagem coberta para 2 carros. Possui ar condicionado. 
AP544 – VILA ALMEIDA – R$920 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, cozinha americana, lavanderia, sacada integrada com janela de vidro, cervejaria, adega de 
vinho, eletros de cozinha e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado em todos os ambientes. 
Área de lazer completa e elevador. 
AP546- CIDAE NOVA – R$405 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closet, sacada, banheiro, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 carros.  
AP549 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$235 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, sacada e 1 vaga de garagem.      

TERRENOS

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

TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m².
TE63 – JARDIM DAS MARITACAS – R$220 MIL – 210 m²
TE66 – JD. SANTA CRUZ – SALTO – R$130 MIL – 162 m² 
TE03 – JD. RESIDENCIAL NOVA VENEZA – R$ 200 MIL - 153,20 m²
TE06 – JD. ESPLANADA – R$380 MIL – 300 m² 

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$950 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui casa 
nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social 
e garagem para 4 carros.  
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$3.200,00 – 4 salas, recepção, 2 banheiros, cozinha e 
quartinho de despejo.
VILA ALMEIDA – R$1.600,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. BELA VISTA – R$1.700,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
para 4 carros e quintal. 

APARTAMENTOS

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

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc.

SALAS

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

TERRENOS

VL. HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com quadra
JD. CALIFORNIA – R$1.500,00 – Área 560 m² 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

3 ref site 2057- Casa Jardim Recanto do Valle- 3 dorm, sala, co-
zinha, banheiro, churrasqueira e garagem - R$ 1.900,00 + IPTU

7 Ref site 31463- Casa  Jardim Nova Indaiá  - 2 dorm, banhei-
ro, sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 390.000,00 

8 ref site 31534 - Jardim Jardim Flórida  - 3 dorm , wc social, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 500.000,00

4 ref site 31522 - Apartamento  Jardim Novo Horizonte - 2 
dorm, sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.300,00 + Cond

5 ref site 9647- Apartamento Bairro Pau Preto- 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 2.200,00 + 
Cond + IPTU

2 ref site 31517- Casa  Jardim Montreal Residence - 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço e garagem R$ 7.500,00 
+ Cond+ IPTU

10 ref site 30234- Terreno Europark Comercial  Lote de 
1.000,00 m² - R$ 800.000,00

11 ref site 31531 - Apartamento Parque São Lourenço  - 2 
dorm, coz, sala, banheiro social e garagem - R$ 315.000,00 
+ Cond + IPTU

12 ref site 30283 - Apartamento  Jardim Alice - 2 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 215.000,00

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

1 ref site 29735- Casa Jardim Barcelona  - 3 dorm , sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem R$ 2.300,00 + IPTU
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CA09757 - JARDIM EUROPA II - CASA TÉRREA SEMI MO-
BILIADA - AT 250m², AC 150,40m², 3 Dormitórios (sendo 
1 súite), WC Social, Sala 2 Ambientes (estar e jantar), 
Cozinha Planejada, Despensa, Área de Serviço, Edícula 
c/ Churrasqueira e Banheiro de Apoio, Quintal, Jardim 
e Garagem p/ 4 Carros (2 cobertos).Cozinha com forno 
elétrico, cooktop, exaustor, lava louças e geladeira. A 
casa ficará com os guarda roupas, mesa c/6 cadeiras, sofá 
retrátil e máquina de lavar roupas. Locação: R$ 5.000,00 
+ IPTU. CORRETORA CÍNTIA BANWART – CRECI: 129578  
TEL: (19) 99907-6516.

CA09769 - RESIDENCIAL JARDIM  VISTA VERDE - SOBRA-
DO - AT 175,59 m² - AC 175 m² - 03 suítes, sendo uma más-
ter avarandada  com closet,  todas  com persianas eletrôni-
cas e ar condicionado, sala com pé direito duplo, cozinha ,  
lavabo, 01 WC social, lavanderia, 04 vagas de garagem (02 
cobertas), área gourmet com churrasqueira, jacuzzi .  Rica 
em planejados. Aquecimento solar,  piso em porcelanato, 
fino acabamento. R$ 950.000,00. CORRETORA YURICO – 
CRECI: 144049 – TEL: (19) 97168-2829

AP05357 -  RESIDENCIAL THE PARK VIEW - CHÁCARA ARE-
AL - APARTAMENTO LOCADO ÓTIMA OPORTUNIDADE PARA 
INVESTIMENTO - AU.104m², 03 dormitórios (sendo 1 suíte), 
banheiro social, cozinha planejada, sala 02 ambientes, lavabo, 
lavanderia, varanda com churrasqueira e 02 vagas cobertas. Ar 
condicionado em todos os cômodos, armários planejados nos 
dormitórios, cozinha, lavanderia e box blindex nos banheiros.  
APARTAMENTO DE ALTO PADRÃO - VENDA R$ 830.000,00. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

AP05360  - LOFT EKKO HOUSE  - AT 57,26m² - 1 suíte 
planejada no andar superior - lavabo - sala integrada com 
cozinha e sacada gourmet com fechamento em vidro e 
persiana de teto ondulada - ambas planejadas - lavanderia 
planejada - aquecimento à gás - ar condicionado na sala e 
suíte - acabamento moderno e diferenciado e vista panorâ-
mica do Parque Ecológico- excelente localização - próximo 
de colégios renomados, supermercados, padarias, farmá-
cias e meia quadra do parque - área de lazer completa  - R$ 
500.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 
- TEL: (19) 99293-1797.

CA09788 - CASA PARA LOCAÇÃO - VILA SUIÇA - INDAIA-
TUBA/SP. 04 Dormitórios (sendo 01 suíte), com armários, 
02 Wc social, sala ampla 02 ambientes, sala de jantar, sala 
de TV, escritório, cozinha com planejados, sala acústica, 
deposito, edícula aos fundos, lavanderia, quintal com árvo-
res Frutíferas, jardim,  Churrasqueira, Piscina, 06 vagas de 
garagem. Excelente localização. R$ 6.000,00 + IPTU. COR-
RETORA JUDITE – CRECI: 212063. TEL (19) 99600-1290.

CA09584 - CASA TERRÉA LOCAÇÃO - MOBILIADA - CONDO-
MINIO VISTA VERDE - ITAICI - INDIATUBA /SP - 03 Dormitórios 
(sendo 1 suíte COM CLOSET e AR CONDICIONADO, cama box 
casal ), Quarto 01 com armários planejados e AR-CONDICIO-
NADO, (cama box casal, TV), Quarto 02 com armários plane-
jados (Bi cama, escrivaninha), WC Social, Salas de Estar com 
AR-CONDICIONADO. (sofá,  painel com TV)   Sala de Jantar, 
(com mesa e buffet), Cozinha Planejada com cooktop, forno a 
gás, depurador e geladeira Frost  Free, lavanderia  com armá-
rios, (maquina de lavar),área gourmet com churrasqueira. ,  03 
vagas de garagem,( SENDO 01 COBERTA).Condomínio com 
área de lazer, quadra poliesportiva, playgroud, horta, salão de 
festa. Localizado próximo a mercado, padaria. Condomínio 
possui feiras as quintas- feiras e  Food Truck. R$ 4.500,00 + 
CONDOMINIO+IPTU. CORRETORA JUDITE – CRECI: 212063. 
TEL (19) 99600-1290.

02 ambientes, cozinha planejada, WC de empregada, 
lavanderia, área de lazer com piscina, churrasqueira, 
vestiário com WC, pomar, garagem p/ vários autos.R$ 
5.000,00 + IPTU + COND. CORRETORA VILMA – CRE-
CI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

AP05343 - AU. 77m² - BELÍSSIMO APARTAMENTO A 
POUCOS METROS DO PQ. ECOLÓGICO - PAU PRE-
TO - INDAIATUBA - apartamento sendo 02 dormitórios 
planejados | 01 suíte, sala 02 ambientes, cozinha estilo 
americana, lavanderia, 02 WC social, varanda gourmet 
com fechamento em vidro, 2 vagas cobertas e infraestru-
tura para ar condicionado. Lazer com piscina, academia, 
salão de festa, sala de jogos e playground. Localizado 
no Jardim Pau Preto a poucos metros do pq. Ecológico - 
bairro mais tradicional, charmoso e tranquilo da cidade, 
próximos aos principais pontos comerciais e colégios. R$ 
3.500,00 (PACOTE). CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL: 
(19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

VENDAS

TE06459 - Quintas da Terracota - AT.1.460m², Exce-
lente terreno em condomínio alto padrão - topografia ím-
par, oportunidade de negócio R$ 550.000,00.  CORRE-
TORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 
99293-1797.

CA09796 - AT. 126m² - AC. 73m² - CASA NOVA TÉR-
REA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JD. NOVA 
VENEZA - casa térrea recém entregue sendo 02 dor-
mitórios, WC social, sala e cozinha tipo americana em 
conceito aberto ja com planejados e ilha com cooktop e 
coifa, área de serviço, área gourmet com churrasqueira. 
Imóvel excelente com acabamento superior, em bairro 
novo arborizado, próximo a comércios e colégios. R$ 
440.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 
98180-1624 – CRECI 202852.

CA09793 - JARDIM COLONIAL - A POUCOS 
METROS DO PARQUE ECOLÓGICO - AT. 75m² 
AC.65m² 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social,  
área de luz, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
01 auto. A poucos metros do parque ecológico. R$ 
380.000,00 aceita permuta com terreno. CORRE-
TORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-
3299

CA09772 - JARDIM DO SOL - AT. 150 m² AC. 100 
m² - Casa térrea com 2 dormitórios (1 suíte), sala, 
cozinha, lavanderia, WC social e garagem para 1 
auto coberta. R$ 290.000,00. . CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-
1797.

CA09795 - JARDIM BOM PRINCÍPIO - CASA TÉR-
REA - AT 143,94m², AC 121,90m², 03 Dormitórios 
(sendo 01 suíte), Wc Social, Sala de Estar, Sala de 
Jantar, Cozinha Planejada, Lavanderia, Área de Luz 
e Garagem p/ 02 Carros Cobertos. Casa com boa 
localização. Próximo ao parque ecológico (Parque 
da criança).R$ 530.000,00. CORRETORA CÍNTIA 
BANWART – CRECI: 129578  TEL: (19) 99907-
6516.

CA09790 - Lindo sobrado - AT 300m² - AC 272m² - 
3 suítes - sendo 1 suíte master com closet e hidro - e 
as 2 suítes com armários-  ambas com portas balcão 
- salas de estar, jantar e TV - Cozinha planejada - la-
vanderia com armários - área gourmet com churras-
queira -  garagem para 4 carros. Próximo ao parque 
ecológico, supermercados, padarias, escolas. R$ 
1.007.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

LOCAÇÃO

AP05318 - VILA FURLAN - AU 96,86 m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala dois ambientes , cozinha, 
lavanderia , WC Social, garagem para 02 autos. R$ 
1.600,00 + COND + IPTU. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

CA09771 - Linda casa térrea - Condomínio Moradas 
de Itaici - 2 dormitórios sendo 01 suíte máster com 
hidromassagem, portal balcão , ar condicionado - 
ventiladores de teto - todo planejado - sala de estar e 
jantar conjugadas - cozinha planejada - área gourmet 
com toldo - lavanderia com armário - área de lazer 
completa com piscina, playground, salão de festas , 
quadra esportiva - R$ 2.700,00 + condomínio + IPTU.. 
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

CA09794 - Casa piso superior - AT 160m² - 4 dormi-
tórios sendo 1 suíte - salas de estar e jantar - cozinha 
- área de luz com lavanderia - terraço - 1 vaga de ga-
ragem coberta - excelente localização.R$ 2.500,00 já 
incluso IPTU. CORRETOR OSIEL – CRECI:.233411 
–TEL: (19) 99752-8880.

CH01431 - TERRAS DE ITAICI - AT1000m², 
AC370m²- 03 dormts., sendo 01 suite, WC social, sala 
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$ 
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

SO0499 - Sobrado à venda, 392 m² por R$ 2.100.000,00 - Jardim 
Residencial Helvétia Park II - Indaiatuba/SP

SO0498 - Sobrado com 4 dormitórios à venda, 330 m² por 
R$ 1.549.900,00 - Condomínio Haras Paineiras - Salto/SP

AP0882 - Apartamento com 2 dormitórios à venda, 64 m² por 
R$ 350.000,00 - Parque Brasília - Campinas/SP

AP0877- Apartamento com 3 dormitórios à venda, 84 m² 
por R$ 500.000,00 - Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

Apartamento com 4 quartos, 346 m², à venda por R$ 
1.300.000

Adriano Gerardi
Tel.: (19) 99973-7529 - Creci: 220381-F

Paloma Gregório Janones Procópio 
Tel.: (19) 99982-5146 - Creci: 210730-F

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se Sobra-
do - Rua Princi-
pal da Morada do 
Sol, Sobrado semi 
acabado, parte de 
baixo pronta, parte 
de cima sem aca-
bamento, 3 domi 
sendo uma suite 
com sacada, sala, 
cozinha, wc social, 
edicula nos fundos 
com quarto, cozi-
nha, e banheiro, 
garagem para 2 
carros com portão 
eletrônico e serve 
para ponto comer-
cial, aceito carro, 
caminhão, como 
par te  do paga-
mento R$ 295 mil 
aceito proposta. 19 
99762-7708
Vendo casa no 
Villa Brizola: com 
3 dom. sendo 2 
suíte, sala, cozi-
nha, lavanderia, no 

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 Girassóis : 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banhei-
r o ,  l avande r i a , 
sacada, área de 
lazer, 1 vaga de 
garagem, portaria 
24hrs playground. 
R$1.750,00 inclu-
so cond. + IPTU + 
água. Contato 19 9 
9 7 1 4 - 4 1 1 3 1 9 
-3875-4550
Apartamento Lo-
cação Roccapo-
rena:. 2 dorm., co-
zinha,  WC, área de 
serviço, 01 vaga de 
garagem. Locação 
com intenção de 
compra.Valor da lo-
cação R$ 1.000,00 
+ Cond. + Iptu 19 
98346-2299
APARTAMENTO 
VILA HELVETIA 
2 DORMITÓRIOS 
R $ 2 . 2 0 0 , 0 0  1 9 
99384-7400
Apartamento lo-
cação Edi f íc io 
Ype: 1 dorm, sala, 
cozinha e banhei-
ro – R$1.000,00 + 
Cond. + IPTU - (19) 
98171-2824 CRECI 
74.092 

CENTRO: 3 Dor-
mitórios c/ 2 va-
gas Casa antiga 
R$ 435.000,00  19 
99384-7400
CASA CIDADE 
NOVA 1: 3 DOR-
MITÓRIOS TER-
RENO DE 400M 
ACEITA PERMUTA 
19 99384-7400
CASA VILA ARE-
AL: ( PRÓXIMA 
DO CARREFOUR) 
3 dormitórios c/ suí-
te 2 vagas cober-
tas R$ 440.000,00 
12  99774-3282 
WHATS
CASA JARDIM 
M O R U M B I :  3 
dormitórios c/ suí-
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 
CRECI 74.092
 Casa com 3 dor-
ms: no Jd. dos Im-
périos - 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 Preto:  AT. 
282,49  AC 165,53, 
3 dorm., sala de es-
tar, sala de jantar, 
escritório, cozinha,-
despensa, lavande-
ria, área para chur-
rasqueira coberta 
e WC, 2 canis, 4 
vagas. Valor loca-
ção 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
JD. COLIBRIS: 
CONDOMINIO VI-
TÓRIA RÉGIA-02 
DORMITÓRIOS 
C O M  V A G A 
D E  G A R A G E M 
TODO REFOR -
MADO -POR APE-
NA: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 
VAGA DE GARA-
GEM-POR APENA 
:R$165.000,00 F= 

fundo uma edícula 
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
Vendo casa no 
Parque das Fru-
tas: - Troco por 
chácara ou casa 
maior - Casa com 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
150m², área cons-
truída 133m² R$ 
550 MIL. Telefone: 
(19) 3816-8112
JD. NAIR MARIA: 
EM SALTO SP.  
01 DORMITÓRIO-
-SALA, COZINHA 
02 WCS GARA-
GEM E QUINTAL 

E M  L O T E  D E 
180M² APENAS: 
R$175.000,00 F= 
19.9.9762-7997 
CORRA!
JD. CALIFORNIA 
AO, LADO DO SU-
PERMERCADO 
CATO: BANCOS, 
B O U L E V A R D 
ETCT..NA AV PAU-
LA LEITE  LOTE 
DE 150M², SEN-
DO 02 DORMITÓ-
RIOS (01-SUITE) 
SALA-COZINHA-
-WC-LAVANDE-
RIA-COM GRAN-
D E  Á R E A  D E 
TERRENO LIVRE 
NA FRENTE COM 
ENTRADA PARA 
VÁRIOS AUTOS 
R$230.000,00 (SÓ 
O LOTE VALE 
ESTE VALOR) F= 
19.9.9762-7997! 
CORRA!!!!
CECAP-I - PRÓ-
XIMO AO BOU-
LEVAR EM LOTE 
DE 180M² SENDO 
04 COMÔDOS NA 
FRENTE COM GA-
RAGEM E 02 CO-
MODOS NOS FUN-
DOS.  APENAS 
R$350.000,00. F= 
19.9.9762-7997 
CORRA!
M.SOL RUA-81:- 
0 4  C O M Ô D O S 
+ S A L Ã O  C O -
MERCIAL - APE-
AS:R$170.000,00 
+ 60 X R$1.700,00 
F I X A S -  F = 
19.9.9762-7997 
CORRA!
P Q  N A Ç Õ E S - : 
EDÍCULA COM 
03 COMÔDOS E 
WC NOS FUNDOS 
+SALÃO COMER-
CIAL NA FREN-
TE EM LOTE DE 
250² IMPERDÍVEL! 
R$370.000,00 F= 
19.9.9762-7997 
CORRA!
CASA VENEZA: 
2 dormitórios  Va-
lor 280.000,00 (12) 
99774-3282 WHATS

 
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 DORMITÓ-
RIOS-DIVERSAS 
ÁRVORES FRUTÍ-
FERAS, BOSQUE, 
POÇO C/BOMBA 
– LUZ, A 12KM 
D O  C E N T R O 
. R $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
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 trans-
firo a dívida libera-
ção para constru-
ção início de 2022 
já possui escritura  
35 mil mais trans-
ferência de dívida  
Falar com Fernan-
do 11 94759 0789 
whatsapp
TERRENO ELIAS 
FAUSTO: 175 me-
tros R$ 67.000,0019 
99384-7400
T E R R E N O 
C O N D O M Í N I O 
P A R K  R E A L : 
1 5 0  M E T R O S 
R$ 320 .000 ,00 
1 9  4 1 0 5 - 7 4 7 9 
(WHATS)
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
Parque Ecológico 

de Indaiatuba  Lo-
tes a partir 175 me-
tros lotes misto Re-
sidencial e comer-
cial O valor é de  R$ 
99.228,68    A vista 
tem 5% de descon-
to R$ 94.267,25                                                                                           
Planos  em 12 e 24 
meses sem Juros 
Loteamento Jar-
dim América em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
Parque Ecológi-
co de Indaiatuba 
Lotes a partir 175 
metros lotes misto 
Residencial e co-
mercial Entrada de 
R$ 12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
Vendo Netbook:  
Acer Celeron, 1.20 
GHZ, HD 250 GB, 
Preço 400,00 me-
mória 3 GB, com 
fonte 19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Vendo, 
Celeron, 1.8GHZ, 
memória 4GB, HD 
500GB, com fonte.
preço 500,00. 19 
98829.0717 3875-
4737
Notebook:  vendo, 
branco, Celeron, 
1.5GHZ,HD,500 
GB, memória, 4 GB, 
Preço, 500,00. 19 
98829.0717 3875-
4737
Notebook:  Cele-
ron 1.5GHZ,HD320 
GB,memória 4GB, 
branco por fora, e 
preto por dentro, 
Preço 400,00 19 
98829.0717 3875-
4737

Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor  R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737
Quer  ser  uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 
11-99197-2576 - 
Edimara
Vendo carrinho 
de doces: tama-
nho Grande, Vendo 
com todos os doces 
c/ todos 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 enfer-
magem, cuidadora 
e idosos, e baba 
contato (19) 98976-
3352 Fatima 
Contrata-se: Cos-
tureira com experi-
ência 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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associção Filantrópica e Assistencial São Francisco de Assis        (AFASFA ), localizada a Rua Angela 
Bruno Rodrigues   nº. 01 ( ant. Rua Pedro Virillo ) – Bairro Jd. Santiago  no município de Indaiatuba, 
estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ de no. 00.691.000/0001-85, representada pelo Sra. Janete 
Rodrigues, atual presidente, vêm respeitosamente através deste edital convida-los  para Assembléia 
Geral Extraordinária:

Pauta:
- atualização de endereço
- apresentação e alteração do novo Projeto Social a ser desenvolvido a partir de Fevereiro de 2.022
- negociação de patrimônio  

Data – 21.01.2022 ( 6ª. feira )  
Horário – 09:00 horas
Local – Sede da organização, situada a Rua Angela Bruno Rodrigues, no. 01  ( ant,. Rua Pedro Virillo 
) -  Bairro Jd. Santiago. Fones de contato – 19 – 3875-2690 / 3835-7090 / 99850-9012 / 99930-4377 
/ 99761-1513 

Atenciosamente,
Janete Rodrigues
RG.: 7.467.813-9

CPF: 724.252.458-04 



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

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpe-
za, corte de grama, 
limpeza de piscina e 
manutenção predial. 
Residir em Indaiatu-
ba. Disponibilidade 
de horário.

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

AUXILIAR DE MANU-
TENÇÃO - Experiên-
cia em manutenção 
predial (pintura, al-
venaria, elétrica bási-
ca, jardinagem). CNH 
B. Irá dirigir os carros 
da empresa. Residir 
em Indaiatuba.

AJUDANTE DE MO-
TORISTA – Ensino 
Fundamental. Com 
ou sem experiência. 
Para atuar carregan-
do e descarregando 
caminhão em comér-
cio de material de 
construção.

CONFERENTE – Pos-
suir Curso de Opera-
dor de Empilhadei-
ra. Experiência com 
Empilhadeira Retrátil 
e Contrabalançada. 
Experiência com con-
ferência de materiais. 
Ensino médio comple-
to. Disponibilidade de 
horários. Desejável co-
nhecimento em Excel. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

CONSULTOR(A) CO-
MERCIAL – Ensino 
médio completo. De-
sejável superior. Ex-
periência na área de 
RH. Possuir CNH B. 
Para atuar na área co-
mercial: vendendo os 
serviços, visitando os 
clientes com o carro 
da empresa. 

CONTADOR(A) -- En-
sino Superior Com-
pleto em Ciências 
Contábeis. Desejável 
pós-graduação com-
pleta na área contábil 
ou áreas afins. Possuir 
Registro no Conselho 
Regional Ativo. Expe-

riência de 06 meses na 
área. Conhecimento 
avançado do pacote 
office. CNH B.

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO – Cursan-
do Superior em Admi-
nistração. Residir em 
Indaiatuba. Disponibi-
lidade para trabalhar 
no horário noturno.

GERENTE DE VENDAS – 
Experiência em gestão 
de pessoas, liderança 
de equipe e experiên-
cia na área de vendas. 
Possuir conhecimentos 
em Excel (básico ou in-
termediário). Será um 
diferencial ter expe-
riência em vendas de 
material de construção.

MOTORISTA DE CAMI-
NHÃO -  Possuir CNH 

D. Experiência na fun-
ção. Desejável ter ex-
periência com cami-
nhão basculante. Para 
atuar em comércio de 
material de constru-
ção.

OPERADOR DE MÁ-
QUINA – Ensino 
médio completo. Ex-
periência em Operar 
máquinas convencio-
nais (Fresa, furadeira, 
retífica). Residir em 
Indaiatuba.

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

TORNEIRO MECÂNI-
CO – Experiência na 
função comprovada 
em carteira. Residir 
em Indaiatuba ou 
região.

VENDEDOR(A) – Ex-
periência em vendas. 
Será um diferencial 
ter experiência em 
vendas de material 
de construção. Resi-
dir em Indaiatuba ou 
região.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. HILDA RODRI-
GUES DOS ANJOS 
com 85 anos , Era 
Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
FRANCISCO RO-
DRIGUES e MARIA 
BORGES SAMPAIO. 
deixa filho(s): JACIL-
DA, GILSON, JA-
NETE, GIVONETE 
(MAIORES), JANIL-
DO (FAL), Falecido 
em: 04/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 05/01/2022. 

2 . PA L I M E R C I O 
BAPTISTA ALVES 
com 87 anos , Casa-
do (a) com CLEMES 
MARIA JOSÉ AM-
BIEL ALVES sendo 
filho(a) de ANTONIO 
BAPTISTA ALVES e 
LYDIA BERTONI AL-
VES. deixa filho(s): 
ALEXANDRE, RI-
CARDO, MAR-
CELO, BEATRIZ 
(MAIORES), Faleci-
do em: 04/01/2022, 
e sepultado(a) no 
HELVETIA- IN-
DAIATUBA SP aos 
05/01/2022. 

3.EDIVALDO DIAS 
DOS SANTOS com 
63 anos , Era Se-
parado(a), sendo fi-
lho(a) de LUIZ DIAS 
DA SILVA e MARIA 
DIAS DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
LUCAS, RODRI-

GO, THAIS, LUIZ, 
WILLIAM , RAFAEL 
FALECIDO, Falecido 
em: 04/01/2022, e 
sepultado(a) no CE-
MITÉRIO DA SAU-
DADE SALTO - SP 
aos 05/01/2022. 

4.JOSE ANTONIO 
SOBRINHO com 65 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de PE-
DRO ANTONIO DI-
NIZ e JOSEFA MON-
TEIRO DINIZ. deixa 
filho(s): RENAN 31, 
AMANDA 26, Faleci-
do em: 05/01/2022, 
, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 06/01/2022. 

5.WILLIAM GIL DOS 
SANTOS com 44 
anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de DURVALINO GIL 
DOS SANTOS e 
HONORINA SAN-
TIAGO DOS SAN-
TOS. NAO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 
05/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
07/01/2022. 

6.WAGNER RODRI-
GUES RAMOS com 
50 anos , União es-
tável com SOLANGE 
APARECIDA DA RO-
CHA, sendo filho(a) 
de PEDRO RODRI-
GUES RAMOS e 
LIDIA TRAMA RA-

MOS. deixa filho(s): 
WELLINGTON 24, 
GABRIELE 22, NA-
THALIE 15, THAUA-
NE 15, Falecido em: 
05/01/2022,  e se-
pultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/01/2022. 

7.AURORA LON-
GATTI CENZI com 84 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
SYLVIO LONGATTI e 
ROSA CAMPANHO-
LO. deixa filho(s): 
SILVANA 58, CLAU-
DINEI ( FAL ), Fale-
cido em: 05/01/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
06/01/2022. 

8.ANTONIO ZEFERI-
NO DA SILVA com 83 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de JOSE 
CUSTODIO DA SILVA 
e GERALDA MAR-
TINS DA SILVA. deixa 
filho(s): ADRIANA, ED-
SON, MARIA, ANDRÉ, 
MARCO, ADILSON, 
ANTONIO ( TODOS 
MAIORES ), Faleci-
do em: 06/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 06/01/2022. 

9.WILSON ROBER-
TO FERREIRA VIA-
ES com 52 anos , 
Casado (a) com RO-
SANGELA ANACLE-
TO DE OLIVEIRA 

VIAES sendo filho(a) 
de JOSE FERREI-
RA VIAES e OLINDA 
GUILHERME VIA-
ES. deixa filho(s): 
FLAVIA, FLAVIANA, 
THAMILLA, Falecido 
em: 06/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/01/2022. 

10.DOUGLAS ALEX 
LOPES com 38 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JUSCELI-
NO GOMES LOPES e 
CLEUSA MADALENA 
DE JESUS GOMES 
LOPES. deixa filho(s): 
ALAN 14, Falecido 
em: 08/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 08/01/2022. 

11.JAZON RAMOS 
DA SILVA com 90 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
JULIO RAMOS DE 
SOUZA e ARMIN-
DA DA SILVA RA-
MOS. deixa filho(s): 
JACIRA , MARLI, 
MARLENE, JACY 
(MAIORES), JOSUÉ 
( FAL ), JURANDI ( 
FAL )., Falecido em: 
08/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
08/01/2022. 

12.MARIA JOSE PA-
VAN SIMÕES com 78 
anos , Era Viúvo(a), 
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sendo filho(a) de 
GUALBERTO PAVAN 
e LUCIA TRESMONDI 
PAVAN. deixa filho(s): 
TERESA 58, TÂNIA 
55, ANA 43, DORI-
VAL 36, Falecido em: 
08/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/01/2022. 

13.HELENA DA 
CONCEIÇAO RO-
DRIGUES com 99 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AN-
TONIO RODRIGUES 
e CESALTINA DA 
CONCEIÇAO. deixa 
filho(s): JOSÉ GAS-
PAR , MARIA HELE-
NA  (MAIORES), Fale-
cido em: 08/01/2022, 
e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 09/01/2022. 

14.JOSE CARLOS 
ROSSI com 75 anos 
, Casado (a) com LA-
ZARA DE ALMEIDA 

ROSSI sendo filho(a) 
de JOSÉ ROSSI e 
ANTONIETA CASALE 
ROSSI. deixa filho(s): 
DEBORA 50, ALE-
XANDRE 44, Faleci-
do em: 10/01/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
10/01/2022. 

15.JOSÉ MARIA 
WOLF com 87 anos , 
Casado (a) com MA-
RIA DE LOURDES 
PIVA WOLF sendo 
filho(a) de AUGUSTO 
WOLF e CRISTINA 
AMBIEL WOLF. deixa 
filho(s): CÉLIA , MAR-
COS , ADRIANA , 
ALEXANDRE (MAIO-
RES), Falecido em: 
10/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
11/01/2022. 

16.JOHANNES THE-
ODORUS POKER 
com 84 anos , Casa-
do (a) com ANGELI-

NA DAROLD POKER 
sendo filho(a) de 
JOHANNES THEO-
DORUS POKER e 
HINDERIKA ROE-
FLS POKER. deixa 
filho(s): LUIZ, MAR-
CELO, MARCIO, HE-
LENA, MARCELINO 
(MAIORES), Falecido 
em: 10/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/01/2022. 

17.LUIZ BARBA JU-
NIOR com 58 anos 
, União estável com 
ANGELITA MORETTI 
LYRA, sendo filho(a) 
de LUIZ BARBA e 
NAOKO EUGENIA 
BARBA. deixa fi-
lho(s): FATIMA, MAR-
CELO, MATHEUS ( 
MAIORES )., Faleci-
do em: 10/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 11/01/2022. 
18.ROSELI JOSE-
FA GASPARINI DOS 

SANTOS com 42 
anos , Casado (a) 
com MARCELO 
DOS SANTOS sen-
do filho(a) de NA-
TAL GASPARINI 
e EVA DA ROCHA 
GASPARINI. deixa 
filho(s):  MARIANE 
24, LUIZ CARLOS 
21., Falecido em: 
11/01/2022, e sepul-
tado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 
11/01/2022. 

19.PAULO FER-
NANDO CANTELLI 
com 53 anos , Era 
Solteiro(a) sendo 
filho(a) de EDUAR-
DO CANTELLI e 
CONCEIÇAO FIORI 
GERALDO CAN-
TELLI. NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido 
em: 11/01/2022, Ve-
lado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 12/01/2022.
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