
Indaiatuba 
retoma as 
aulas 100% 
presenciais 
terça-feira

Após mais de dois anos, a rede municipal de ensino  
de Indaiatuba retoma as aulas com sua capacidade má-
xima e em meio a diversas mudanças para se adaptar 
aos protocolos de biossegurança estabelecidos em con-
junto pelas secretarias de Saúde e Educação.

Mesmo em meio à pan-
demia, as pequenas empresas 
seguem gerando 7 em cada 
10 empregos. Em Indaiatuba, 
nenhuma fechou no verme-
lho em 2021.

O infectologista An-
drea Almeida afirma que a 
vacina contra a Covid-19 
para crianças é segura. Ela 
lamenta que parte da socie-
dade ainda tenha dúvidas 
sobre a segurança

O deputado federal em primeiro mandato Coronel Ta-
deu (PSL) se tornou grande parceiro de Indaiatuba ao libe-
rar R$ 29 milhões em verbas para a cidade, aproveitando 
sua ligação com o presidente Jair Bolsonaro. 

Pequenas 
empresas 
geram mais 
vagas de 
emprego

Pepo Lepinsk 
consegue 
leitos para 
atender Covid

Deputado libera R$ 29 milhões 
para investir em Indaiatuba 

O deputado federal Coronel Tadeu (PSL) e o presidente Jair Bolsonaro (PL)
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O adeus a Clain Ferrari
O ex-prefeito Clain Ferrari, que realizou grandes trans-

formações na cidade durante os seus dois mandatos, mor-
reu de causas naturais na segunda (31) aos 85 anos. P. A3
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Vacina para 
criança é 
segura, diz 
infectologista

P. A16

As chuvas do final de 
semana voltaram a causar 
transtornos a moradores 
de bairros com pouca in-
fraestrutura, mas a Prefei-
tura já realizar obras

Chuvas 
voltam a 
causar 
transtornos a 
moradores

P. A12

Mesmo apresentando 
bom futebol na primeira 
etapa, o Fantasma perdeu 
novamente em casa e de 
virada por 3 a 2 do São 
Caetano. Agora amanhã 
pega o Oeste

Primavera 
perde mais 
uma vez 
em casa

Conhecido no meio 
do audiovisual, Marcos 
Otero vai se dedicar ago-
ra à literatura e lança em 
breve o 11º livro, este 
voltado para o gênero de 
ficção.  

Escritor de 
Indaiatuba 
lança seu 
11º livro

P. A20 P. A23

No texto “As marcas de uma época” este jornal en-
fatiza a importância da passagem de Clain Ferrari no 
comando da Prefeitura de Indaiatuba

Editorial 
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Os presidentes da Câ-
mara de Indaiatuba, Pepo 
Lepinsk (MDB) e da Câ-
mara de Campinas, Zé Car-
los (PSB), conseguiram do 
Estado mais 50 leitos para 
atender Covid. 



As marcas de uma época

Artigos

Editorial

É comum ao paciente ficar confuso e não saber como escolher um aparelho auditivo.
O primeiro passo é ter o diagnóstico da perda auditiva por meio de uma audiometria. Só depois se 

deve um centro auditivo para a obtenção do aparelho.
Escolha centros com boa reputação para que sejam fornecidos equipamentos de qualidade.
Para selecionar o melhor modelo, não depende apenas do “querer” do paciente ou do fonoaudiólogo. 

Depende do grau da perda auditiva, se ela permite a colocação de aparelhos internos, se o tão querido 
“pequenininho que vai lá dentro do ouvido” pode suprir as necessidades. 

Atualmente, os aparelhos auditivos que ficam atrás da orelha, são 
tão pequenos, que se tornam mais discretos que os aparelhos internos 
e conseguem entregar ainda mais tecnologia e conforto durante o uso.

Além de todos esses benefícios existem os modelos recarregáveis, 
ou seja, nem com a pilha o paciente precisará se preocupar, pois é tão 
simples quanto carregar o celular.

A Audiocamp vai comemorar em março o mês da audição com tema 
“Cuidados da audição para todos”. Venha com sua família, que será dis-
ponibilizada uma avaliação sem custo, com qual se garantirá os melhores 
cuidados auditivos.

O auxílio-doença pode ser previdenciário ou acidentário, e é devido ao trabalhador que, por uma doença 
ou um acidente, fica incapacitado de realizar suas funções por mais 15 dias. 

Para obter, são necessários os requisitos:
1 - Qualidade de segurado; 
2 - Carência de 12 meses (quantidade mínima de contribuições para o INSS anteriores ao requerimento 

do benefício só para doença, já que não é exigida nos casos de acidente); 
3 – Incapacidade: para verificar se o trabalhador está realmente incapacitado, o INSS exige que ele passe 

por uma perícia médica, que pode ser agendada pelo telefone 135 ou diretamente no site MEU INSS. 
Na data da perícia, alguns documentos devem ser apresentados para comprovar todos os requisitos, 

como: Carteira de Trabalho, declaração de último dia de trabalho e Comunicação de Acidente de Trabalho. 
É importante que o trabalhador saiba que, quando o auxílio-doença é negado, existem 

duas alternativas: recorrer administrativamente da decisão ou fazer um novo requerimento 
de auxílio-doença perante o judiciário. A escolha da melhor estratégia deve ser definida 

com o apoio de um advogado especialista na área. 

A escolha ideal de um aparelho auditivo

Como conseguir o auxílio-doença no INSS 

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

ESPAÇO: A Alexa da 
Amazon será o primeiro 
assistente de voz a operar 
no espaço. A Nasa lança no 
final deste ano a missão Ar-
temis. Trata-se de um pro-
grama de voos tripulados 
da agência com empresas 
privadas.

CASAL: A intenção 
com a experiência envol-
vendo a Alexa é enviar o 
primeiro casal à lua em 
2025. 

FRASE DA SEMANA

“Não tenho saudade 
daquela época. Nunca 
comi um almoço quente 
nos dez anos em que ele foi 
prefeito”.

De Ana Maria Costa 
Ferrari, ex-primeira-dama 
da Indaiatuba, viúva de 
Clain Ferrari, morto na se-
gunda-feira (31).

IPVA: A fintech Lis-
to, que tem o propósito 
de promover a autonomia 
financeira de pequenos e 
médios empreendedores, 
está recebendo o IPVA em 
até 21 parcelas como forma 
de atrair mais clientes.

COVID: A exemplo de 
Curitiba, o Conselho de 
Farmácia quer que labora-
tórios clínicos, farmácias 
e drogarias de São Paulo 
determinem o isolamento 
de testados positivos para 
a Covid.

CONTRASTE

Direto ao ponto

Quando foi prefeito de 
Indaiatuba nas décadas 
de 70 e 80), Clain Ferrari 
(à época no extinto PFL), 
sempre foi direto na fala.

Certa vez, procurado 
pelo então vereador Luiz 
Alberto Cebolinha Pereira 
(MDB), que fora reclamar 
do mau cheiro em um bair-
ro, aproveitou-se da inti-
midade com o parlamentar 
para sair do foco.

Cebolinha havia sido 
aluno dele e o respeitava.

Clain respondeu solicito 
e terminou pedindo:

- Estou fazendo de tudo 
para resolver o problema e 
pode esperar que faremos 
isso. Mas é bom que saiba 
que toda vez que o senhor vai 
ao banheiro e puxa a descar-
ga, o senhor está contribuin-
do para esse mau cheiro no 
bairro. Me ajude vereador.

Indaiatuba se despediu esta semana do ex-prefeito Clain Ferrari, que integrou as fileiras do extinto PFL. 
Político desenvolvimentista, ele deixou um legado de grandes e importantes obras.

O até hoje chamado “cemitério novo”, o conhecido Cemitério Parque dos Indaiás, é realização sua. 
Na época da construção, o ex-prefeito revolucionou com a adoção do conceito de “cemitério jardim”.

Outra marca da sua gestão é o Ginásio Municipal de Esportes, na entrada da cidade, hoje Secretaria 
de Esportes. Na área, ainda fez o Centro Esportivo do Trabalhador, até hoje muito utilizado.

Clain construiu o antigo Terminal Rodoviário Prefeito Alberto Brizolla, cuja inauguração ocorreu no 
governo Tonin. Ainda a Praça da Liberdade com um grande e diferenciado playground.

Na área viária, construiu as avenidas Itororó e dos Trabalhadores, que ligam o centro com a Cidade 
Nova, e a Avenida Visconde de Indaiatuba, considerada ainda hoje um dos principais acessos da cidade. 

No segundo mandato, a obra mais importante foi o Parque Ecológico. É do ex-prefeito o projeto 
original e o primeiro trecho projetado por Ruy Othake. A obra ajudou a despoluir o córrego Barnabé.

Ele também construiu o Mini Hospital do Jardim Morada do Sol, como ficou conhecida a Unidade 
de Pronto Atendimento “Dr. Mário Paulo”, que serviu a população daquele bairro por anos.

Ao longo dos dois mandatos ainda ocorreram obras menores, como escolas, parque municipal (onde 
funcionou a Secretaria de Obras) e as intervenções do SAAE para melhorar o abastecimento.

Tudo isto coloca Clain como um dos maiores empreendedores antes da fase na qual Indaiatuba foi 
mergulhada com o grupo político do ex-prefeito Reinaldo Nogueira (MDB) nos últimos 20 anos.

Indaiatuba perdeu nesta semana um homem apaixonado por sua cidade e que trabalhou inancansa-
velmente para torná-la o que é hoje: uma das melhores terras para se viver em todo o Brasil.
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Eloy de Oliveira

Você já ouviu falar em GovTechs? Certamente já, mas 
sabe o que são? A maioria não sabe. Trata-se de startups que 
tem como propósito gerar inovação para a gestão pública. 
Elas também visam ajudar a economizar recursos públicos.

Pois bem, com a pandemia essas infraestruturas digitais 
ganharam espaço. Só o software Aprova Digital já digitali-
zou mais de 50 prefeituras. Essas administrações estão nas 
Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O CEO da startup, Marco Zanatta, relata que a empresa 
cresceu 170% em 2021. “Nosso principal objetivo é tornar 
os serviços públicos mais funcionais e 100% eficientes”. As 
govtechs são especializadas em alvarás e licitações digitais.

OLHO NO GATO E OUTRO NO PEIXE

advogada  no escritório  TP advocacia -  à Av. dos Trabalhadores, Diplomat 
Office e Mall, 116, sala 1802, Indaiatuba/ SP - isabelletravain@gmail.com

Isabelle Travain Araújo
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Político realizou obras que transformaram a cidade nos seus dois mandatos e antecedeu 
grupo político do ex-prefeito Reinaldo Nogueira, que está no poder há mais de 20 anos

Morre aos 85 anos de causas 
naturais, o ex-prefeito Clain Ferrari

O ex-prefeito de Indaia-
tuba Clain Ferrari 
morreu na segunda-

-feira (31), aos 85 anos, de 
causas naturais. O corpo foi 
velado na Câmara de Ve-
readores e reuniu poucos 
seguidores devido aos riscos 
da pandemia.

Clain Ferrari vinha doente 
há algum tempo, tinha alzhei-
mer e várias complicações 
pela idade. Natural de Campo 
Grande (MS), deixa a esposa 

Momento em que o secretário Luiz Alberto Cebolinha Pereira arruma a bandeira sobre o caixão do ex-prefeito

Ana Maria Costa Ferrari e 
quatro filhos.

O sepultamento acon-
teceu na terça-feira (1º) no 
Cemitério Flamboaynt, em 
Campinas, acompanhado 
por autoridades, familiares e 
amigos, além de ex-colegas 
de quando foi professor de 
educação física. 

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) decretou luto oficial 
por três dias e disse que o le-
gado deixado pelo ex-prefeito 
mostra que ele teve uma con-
tribuição significativa para o 
desenvolvimento da cidade.

Grandes obras
Prefeito entre 1977 e 1983 

e 1989 e 1991, Clain Ferrari 
divide com o grupo político 
do ex-prefeito Reinaldo No-
gueira, há mais de 20 anos 
no poder, a quem antecedeu, 
o mérito desenvolvimentista.

Ele regularizou o Jd. Mo-
rada do Sol, construiu o Mini 
Hospital e o Centro Esportivo 
do Trabalhador, asfaltou vias 
importantes e elaborou o pro-
jeto e iniciou a construção do 
Parque Ecológico.

Ainda foi responsável 
pela construção do Ginásio 

Municipal de Esportes, do 
Terminal Rodoviário e pelas 
avenidas Itororó, dos Tra-
balhadores e Visconde de 
Indaiatuba e pela duplicação 
da Presidente Vargas.

Afora diversas escolas 

municipais nas áreas urbana e 
rural, idealizou a Faici (Feira 
Agropecuária, Industrial e 
Comercial de Indaiatuba) e 
lutou pela instalação da pri-
meira fábrica da Toyota no 
município.

Companheira do ex-pre-
feito por 54 anos, a ex-pri-
meira-dama Ana Maria Cos-
ta Ferrari disse, após a morte 
do marido nesta semana, que 
não tem saudade do tempo 
em que ele foi prefeito.

“Nunca comi um almoço 
quente nos dez anos em que 
ele esteve no cargo. Era a 
gente se sentar para comer 

Ex-primeira-dama diz não ter saudade dos tempos dos mandatos do marido
e tocava a campainha. Vinha 
uma, duas, três comissões 
para falar com ele em casa”.

A ex-primeira-dama con-
ta que pediam dentadura, 
laqueadura, vasectomia e 
materiais de construção. Ela 
reclamava que em casa era 
para descansar, mas não era 
ouvida. “Tinha gente que 
queria ver o diabo, mas não 

queria me ver”. 
Mas Ana Maria lembra 

também de situações de 
alegria, como as campanhas 
do Fundo Social que fazia. 
A alegria das pessoas com-
pensava, como nos enxovais 
que fazia para mulheres do 
Morada do Sol.

“Teve situações de tensão 
também, como quando um 

ASSESSORIA DA CÂMARA DE INDAIATUBA

ASSESSORIA DA CÂMARA DE INDAIATUBA

ELOY DE OLIVEIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

O ex-prefeito Clain Ferrari em foto de 
quando exerceu seu primeiro mandato

O ex-prefeito nos últimos dias de 
vida durante evento na Câmara

empresário japonês se dei-
tou na frente do trator para 
o Clain não abrir a Avenida 
dos Trabalhadores. É lógico 
que não ia passar em cima 
dele”.

Lembra também dos ba-
te-bocas nos comícios logo 
no início da jornada política 
em 1968 quando concorria 
com Alberto Brizolla e Ro-

meu Zerbini, que também 
foram prefeitos de Indaia-
tuba.

Por fim, Ana Maria fala 
da habilidade do marido 
para a oratória, advogado 
que era. Ela citou o caso de 
quando ele convenceu só na 
conversa a cantora Inezita 
Barroso a cantar em um dos 
seus comícios. (EO)

GRANDES OBRAS EM DUAS GESTÕES

Primeira gestão (1977 a 1982)
Cemitério Parque dos Indaiás
Praça da Liberdade 
Ginásio Municipal de Esportes
Centro Esportivo do Trabalhador
Terminal Rodoviário Prefeito Al-
berto Brizolla 
Construção da Avenida Itororó 
Construção da Avenida dos Traba-
lhadores 
Construção da Avenida Visconde 
de Indaiatuba 

Segunda gestão (1989 a 1992)
Parque Ecológico - projeto original 
e 1º trecho 

Mini Hospital do Jardim Morada 
do Sol 
Duplicação da Avenida Presiden-
te Vargas

Obras menores 
Construção de diversas escolas 
municipais na área urbana e rural
Parque Municipal
Realizações do SAAE
Luta para que a Toyota instalasse 
sua primeira fábrica no Brasil em 
Indaiatuba
Faici (Feira Agropecuária, Indus-
trial e Comercial de Indaiatuba)

Fonte: Blog do Yuri Fermino



CÂMARA DE INDAIATUBA

Presidentes de Câmara de Indaiatuba 
e Campinas conquistam mais 50 leitos

Parlamento leva também as demandas de segurança 

Os presidentes das Câ-
maras de Indaiatuba, 
Pepo Lepinsk (MDB), 

e de Campinas, Zé Carlos 
(PSB), conseguiram junto ao 
governo do Estado, na segun-
da-feira (31), a liberação de 50 
novos leitos para pacientes com 
Covid-19.

“Ainda vamos ver com a 
Diretoria Regional de Saúde 
(DRS-7) como será a distribui-
ção entre as cidades da Região 
Metropolitana de Campinas, 

mas os leitos já estão assegu-
rados”, afirmou o presidente da 
Câmara de Indaiatuba. 

A DRS-7 vai determinar a 
distribuição de acordo com as 
demandas de cada cidade. De 
acordo com a assessoria dos 
presidentes, a previsão é de que 
a definição se dê nos próximos 
10 dias. Indaiatuba terá parte 
dos leitos.

Lotação e fila
Os aumentos de casos de 

Covid e de gripe vem pressio-
nando o sistema da saúde nas 
últimas semanas. Na segunda-

-feira (31), a Região Metropo-
litana de Campinas registrou 
2.609 casos da nova variante. 
Até o dia 15 de janeiro, 66 
pessoas estavam na fila por um 
leito de UTI ou enfermaria. 

A Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba informou que na 
terça-feira (1º), foram registra-
dos 616 novos casos da doença 
e 1.738 notificações suspeitas 
(hospitais, unidades de saúde 
e laboratórios particulares), 
contando também com 2 óbitos 
com diagnósticos positivos.

A taxa de leitos clínicos e 
UTI dos principais hospitais da 

xxc

xxx
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cidade, HAOC e Santa Ignês 
encontram-se com 100% de 
lotação.

Mais 90 leitos
A reivindicação dos novos 

leitos faz parte de ação que 
Pepo e Zé Carlos, respectiva-
mente 2º secretário e presidente 
do Parlamento da Região Me-
tropolitana de Campinas, estão 
desenvolvento para ajudar a 
combater a Covid na região.

A assessoria dos presidentes 
informou que, desde o início 
da pandemia, o Parlamento 
da Região Metropolina vem 

R A Y A N E  L I N S *
r edacao@ma i se xp re s sao .com .b r 

reunindo esforços para auxiliar 
as cidades no enfrentamento da 
Covid-19. No ano passado, o 
colegiado conseguiu 90 leitos.

Na segunda-feira, eles man-
tiveram contato com o secretá-
rio de Estado de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinho-
li, para apresentar as demandas 
da Região Metropolitana e já 
conseguiram o aval imediato 
para a liberação dos leitos.

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

A exemplo da saúde na 
Região Metropolitina de Cam-
pinas, o presidente da Câmara 
de Indaiatuba, Pepo Lepinsk 
(MDB), também levou à frente 
as reivindicações de seguran-
ça. Na manhã de terça-feira 
(1º), ele esteve com o dele-
gado-assistente do 1º Distrito 
Policial, Clésio Silva de Oli-

veira Filho, para apresentar as 
demandas da área.

“Indaiatuba tem excelentes 
indicadores na segurança pú-
blica, mas sempre é possível 
aprimorar. Por isso, levaremos 
à Região Metropolitana de 
Campinas pedidos de amplia-
ção do efetivo e de aquisição 
de viaturas, que serão reme-

tidos ao governo do Estado”, 
afirmou o presidente.

Para Pepo, os vereadores 
das 20 Câmaras da RMC e 
as autoridades de segurança 
deveriam fazer uma reunião 
de trabalho para discutir temas 
em comum. “São mais de 5 
milhões de habitantes repre-
sentados por seus vereadores”, 

Os presidentes Zé Carlos (Campinas) e Pepo Lepinsk (Indaiatuba)
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Atuação do parlamentar vai garantir investimentos 
para as áreas de saúde, educação, esporte e obras 
do município, já acertadas com o prefeito.

Deputado Cel Tadeu viabiliza mais de 
R$ 29 mi em verbas para Indaiatuba

Em seu primeiro man-
dato como deputado 
federal, o Coronel 

Tadeu (PSL) realizou impor-
tantes intervenções junto ao 
governo federal para asse-
gurar o repasse de verbas à 
cidade de Indaiatuba. Foram 
mais de R$ 29 milhões que, a 
partir da sua atuação, vieram 
para os cofres da cidade. 
Com o dinheiro, Indaiatuba 
pode investir em áreas im-
portantes da cidade, como 
saúde, educação, esporte e 
obras de recapeamento. 

Em relação à saúde, o 
deputado conseguiu junto 
ao ex-ministro da pasta Luiz 
Henrique Mandetta a libera-
ção de R$ 24 milhões para 
o teto financeiro de média 
e alta complexidade (teto 
MAC), ajudando assim nos 
procedimentos cirúrgicos 
do SUS no município. A 
verba já havia sido aprovada, 
porém, faltava a liberação. 
“Trabalhei bastante para que 
a cidade conseguisse receber 
o mais rápido possível essa 
verba, sei o quanto Indaia-
tuba estava precisando disso 
para continuar o ótimo traba-
lho nas cirurgias mais com-
plexas”, disse o deputado.

No campo da educação, 
Coronel Tadeu foi muito im-
portante nas tratativas junto 

ao governo federal para a li-
beração de R$ 4 milhões para 
a Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura (FIEC). 
O dinheiro estava parado na 
conta da FIEC  e a fundação 
não tinha autorização para 
movimentar a verba, que 
seria investida na criação de 
vagas nos cursos técnicos. 

A partir da intervenção 
do deputado federal, a FIEC 
finalmente pode fazer uso 
do valor, sendo direciona-
do para a criação de 900 
vagas do projeto Novos 
Caminhos. À época, na 
aula inaugural dos cursos 
técnicos, o deputado esteve 
presente. “Vocês terão a 
oportunidade de aprender 
muito, agora depende de 
vocês se sentarem na cadei-
ra da escola e ouvirem os 
professores, absorver tudo 
o que eles podem passar. 
Fico muito contente de 
poder ter ajudado na libe-
ração da verba e poder ver 
o resultado”. 

As obras de recapea-
mento na cidade também 
receberam o suporte finan-
ceiro de Coronel Tadeu, 
que enviou cerca de R$ 
1,4 milhão aos cofres mu-
nicipais para que as vias 
passassem por melhorias. 
O prefeito de Indaiatuba, 

Nilson Gaspar, agradeceu 
publicamente. “É sempre 
bom contar com parcerias 
importantes para que nossa 
cidade continue avançando 
e oferecendo qualidade de 
vida à população. Obri-
gado, deputado”, disse. O 
valor foi aplicado em diver-
sas obras de recapeamento 
importantes de Indaiatuba. 

O deputado federal tam-
bém esteve presente na inau-
guração da quadra do projeto 
Estação Cidadania, localiza-
da no Centro Esportivo, jun-
to ao ex-ministro da Cidada-
nia, Osmar Terra, e diversas 
outras autoridades. A quadra 
tem capacidade para atender 
cerca de 1.340 alunos. “In-
vestir no esporte é também 
investir no desenvolvimento 
e na educação das pessoas, o 
que consequentemente pode 
ser visto na cidade”, comen-
tou o deputado.

Com atuação bastante 
presente na cidade, Coronel 
Tadeu disse estar pronto para 
sempre auxiliar o município. 
“Indaiatuba pode contar com 
o meu apoio. Vou sempre 
lutar pelas demandas da 
cidade. Tenho compromisso 
com a saúde, a educação, 
a segurança e o desenvol-
vimento dos jovens e da 
própria cidade”, comentou.

Coronel Tadeu em encontro com o prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar, para discutir melhorias para a cidade

INFORME PUBLICITÁRIO

Deputado Coronel Tadeu explica os seus projetos de segurança pública 

Formado em Direito pela 
Universidade de São Paulo 
(USP) e mestre em Ciências 
Policiais e de Segurança e 
Ordem, o deputado federal 
Coronel Tadeu tem na pasta 
de segurança pública alguns 
dos projetos mais inovadores 
da área. Foi dele a relatoria no 
programa Habite Seguro, uma 
iniciativa do governo federal, 
instituído por meio de Medida 
Provisória (MP), para permitir 
que os agentes de segurança te-
nham oportunidade de alcança-
rem o sonho da casa própria. O 
programa irá beneficiar milha-
res de policiais militares, civis, 
federais e rodoviários, bom-
beiros, agentes penitenciários, 
peritos e guardas municipais. 
“Este programa visa atender a 
uma demanda muito antiga de 
toda a categoria da segurança 
pública. Muitos policiais aca-

bam por morar próximos a 
regiões de comunidades onde 
há a presença de criminosos, 
correndo, deste modo, risco de 
vida e colocando a sua família 
em perigo”. 

O político tem papel impor-
tante também nas discussões 
para transformar as Guardas 
Civis municipais como forças 
policiais, instituindo atribui-
ções e concedendo mais direi-
tos aos oficiais, equiparando 
assim a carreira dos policiais 
militares. Segundo o deputado, 
a mudança é importante para a 
segurança municipal. “Com a 
alteração, as cidades contarão 
com um efetivo de segurança 
muito maior, trazendo mais 
segurança aos moradores e 
mais direitos aos trabalhadores 
da segurança pública, que ar-
riscam sua vida todos os dias”, 
afirmou.  

Pelo trabalho desenvolvimen-
to, o deputado Coronel Tadeu 
conquistou novamente em 2021 
o prêmio de “Bom Parlamentar”, 
entregue pelo Ranking dos Polí-
ticos, uma iniciativa da socieda-
de civil que avalia senadores e 

Segurança Pública

Reconhecimento 
deputados federais em exercício, 
classificando-os do melhor para o 
pior, de acordo com os seguintes 
critérios: combate aos privilégios, 
desperdício e corrupção no Poder 
Público. 

Novamente agraciado, o par-
lamentar se mostrou muito con-
tente. “Hoje estou recebendo mais 
uma vez o prêmio Ranking dos 
Políticos como um dos melhores 
parlamentares do Brasil. Agrade-
ço a todos os brasileiros de São 
Paulo que me estimulam a vencer 
esses desafios da política e a fazer 
o melhor para todos vocês”, disse 
o Coronel Tadeu.

Deputado recebeu o prêmio pelo segundo 
ano por se destacar durante o seu mandato 
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Espaço reúne serviços de hospedagem, oficina especializada em bicicletas, bar e restaurante 

Bike Hotel celebra o seu primeiro 
aniversário em Indaiatuba

A franquia do Bike Ho-
tel comemora nesta 
sexta-feira (4) um 

ano de Indaiatuba. A empre-
sa oferece serviço pioneiro 
de hospedagem de bicicletas, 
a fim de promover comodi-
dade, conforto e segurança 
para os ciclistas. Ela conta 
também com restaurante e 
lanchonete com cardápio 
para todos os gostos, ofici-
na especializada e aluguel 
de bikes e é também ponto 
de encontro para corridas, 
circuitos, eventos esportivos 
em família e competições no 
geral.  

Os mais de 9 mil seguido-
res do Bike Hotel Indaiatuba 
nas redes sociais ilustram 
bem o sucesso do espaço: 

“Um lugar maravilhoso”, co-
mentou uma internauta fre-
quentadora. 

“O mês de abertura foi 
um sucesso, depois a gente 
passou por uma fase difícil 
de pandemia, nos meses de 
março e abril, mas, depois, 
passou, e a gente conseguiu 
se reerguer. Decidimos agre-

gar parceiros ao nosso com-
plexo, então, hoje, dentro 
do espaço do Bike Hotel, a 
gente tem a Cervejaria Itaici, 
o Praia Burger, a Oak Berry, 
que é uma franquia global 
bem legal. E a gente tem uma 
barbearia que inaugura agora 
no sábado (5)”, pontua Hugo 
Carvalho, dono da franquia 

de Indaiatuba. “Além disso, 
a gente tem a parceria, den-
tro do mesmo complexo, que 
agregou as quadras de beach 
tennis, o Maré Beach Tennis, 
que são cinco quadras e uma 
loja de produtos de beach 
tennis”.

Hugo também anuncia as 
novidades para o próximo 
mês: “No mês de março a 
gente inaugura um centro es-
portivo, que vai ser um Cen-
tro de Treinamento, focado 
em triatlo e performance no 
geral. Vai ter uma raia de 25 
metros, fisioterapia, massote-
rapia, uma academia aberta 
e a gente completa e fecha 
todo esse complexo dentro 
do Bike Hotel”.

Ele também ressalta que 
o espaço só recebe elogios 
dos frequentadores, e o Bike 
Hotel Indaiatuba trabalha 

sempre buscando melhorar o 
atendimento e a experiência 
dos clientes, sendo, inclu-
sive, um local pet friendly, 
para que todos participem 
da diversão, inclusive os ani-
mais de estimação.

O Bike Hotel tem também 
unidades nos municípios de 
Americana, Campinas, Pira-
cicaba, Hortolândia, Rio Pre-
to e Jundiaí.

O Bike Hotel Indaiatuba, que se tornou sucesso na cidade em apenas 12 meses

REPRODUÇÃO

Hugo Carvalho, dono da franquia 

REPRODUÇÃO



Quando o assunto é 
dinheiro, muitas vezes 
temos que lidar com de-
cisões e suas consequên-
cias em nossa vida, sejam 
essas consequências em 
breves períodos ou em 
longo prazo, vamos co-
lher o que plantamos. 

Pode ser comprar uma 
nova televisão, trocar 
de celular, comprar um 
carro, mudar de emprego, 
voltar a estudar, não im-

porta o tipo, sempre temos 
que tomar decisões. 

Mas quando o assunto 
é começar a cuidar das 
f inanças,  evitar  gastos 
desnecessários, renego-
ciar dívidas, analisar in-
vestimentos muitas vezes 
deixamos isso para depois 
e isso também é uma deci-
são, a de não decidir nada 
por enquanto. O problema 
é que isso tem um custo 
e a palavra custo já da a 
ideia de perder dinheiro e 
não podemos perder o que 
dá tanto trabalho ganhar. 

Se suamos para ganhar 
porque gastamos sem nem 
ver direi to? Por que o 
deixamos trocar de mãos 

e não separamos nada para 
nós como recompensa? 
Justamente por achar que 
o futuro não vai chegar 
e que o que eu mereço 
deve ser agora. Afinal, 
só se vive uma vez como 
alguns dizem, mas se vive 
por muito tempo e nesse 
tempo nossa capacidade 
de gerar renda diminui 
e é exatamente aí que o 
sapato aperta e nos lem-
bramos das decisões que 
deixamos de tomar e agora 
vamos lidar com as conse-
quências dela. 

Portanto, não espere o 
amanhã. A partir de hoje, 
comece a poupar, conheça 
sobre os vários tipos de 

investimentos, busque 
ajuda de um profissional 
de investimentos qua-
lificado e certificado e 
comece hoje a tomar de-
cisões que vão te deixar 
orgulhoso nos próximos 
dias da sua vida.  

Decisões e consequências

Juliano José Rinaldo (47 
anos) Marido da Giovana e 
Pai do Lucas. Especialista 
em investimentos. Já atuou 
no HSBC Bank Brasil, 
HSBC Vida e Previdência, 
Ativa Investimentos e LTW 
Consult
Apresentador do Programa 
Café a mercado, Descom-
plica e Diario Consult da 
LTW Consult

Juliano José Rinaldo
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O valor das exportações 
brasileiras avançou 34% 
de 2020 para 2021, com-
pensando a perda de 5,4% 
no ano anterior. A fatia da 
China (foto) teve aumento 
maior que EUA, União 
Europeia e América do Sul. 
De acordo com o Icomex, 
o volume exportado pelo 
Brasil ao país asiático cres-
ceu mais de 360% em 2021 
contra 2008. Em sentido 
oposto, a quantidade aos 
EUA caiu 18,6%.

Volume exportado pelo Brasil à China cresce mais de  360%
ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

ZERO IMPOSTO - O governo tem a ideia de enviar um 
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) para a diminuição 
ou até mesmo reduzir a zero os impostos sobre o combustível, 
porém em momentos de alta no preço esta redução de impostos 
tem uma relevância de menos de 10% no preço final da gasolina 
e do diesel, segundo especialistas. Estes especialistas atribuem 
essa elevação no preço na desvalorização do real frente ao 
dólar e o aumento das cotações do petróleo internacionalmente.

IMPACTOS COVID - No mês de janeiro, em uma reunião 
entre os ministros do comércio e altos funcionários de 28 
países, organizada pela Suíça, foi debatido qual contribuição 
a OMC (Organização Mundial do Comércio) precisaria tra-
zer para o combate à pandemia e de possíveis futuras crises 
sanitárias e como acelerar a recuperação econômica. Nesta 
reunião, foi manifestada a preocupação com os impactos so-
cioeconômicos da Covid-19. O secretário de Comércio Ex-
terior e de Assuntos Econômicos do Itamaraty, Sarquis José 
Buainain Sarquis, foi quem representou o Brasil na reunião.

CONTAMINAÇÃO EM BANCOS - Bancos fecham por-
tas de agências por conta de aumento de casos de pessoal 
infectado (foto). Fechamentos podem durar horas, em 
alguns casos até dias. Para higienização do local, quando há 
contaminação, dependendo do tamanho da agência, demora 
muito mais. Fechamentos não afetam serviços ainda, mas 
situação pode piorar.

SUSPENSÃO - Cruzeiros mantêm suspensão das atividades 
no Brasil.  A crise permanece após recomendação da Anvisa 
de encerrar a atual temporada no país. A Associação Brasileira 
de Navios de Cruzeiros anunciou que vai estender o prazo de 
suspensão voluntária das operações nos portos do Brasil por 
tempo indeterminado.

TAXA SELIC - Na última quarta-feira (2), foi realizada a 
reunião do Comitê de Política Monetária, do Banco Central do 
Brasil, e foi definido, por unanimidade, a elevação da taxa Selic 
em 1,5 ponto percentual. A Selic estava no patamar de 9,25% 
ao ano e agora vai para 10,75% ao ano. Este é o oitavo aumento 
consecutivo da Selic. O Bacen já ponderou que tende a elevar 
mais tranquilamente a taxa daqui para frente. Essa previsão 
pode mudar caso a inflação até a data da próxima reunião, 
em 16 e 17 de março, fugir do controle escalando mais que o 
esperado.

FUNDOS - A Comissão de Valores Imobiliários (CVM) 
suspendeu a decisão sobre a distribuição de dividendos do 
fundo imobiliário Maxi Renda FII (MXRF11). A CVM aceitou 
o pedido de efeito suspensivo que foi feito pelo BTG Pactual, 
que é o administrador do fundo que conta com quase 500 mil 
investidores. Isso não significa que o imbróglio terminou, já 
que o fundo ainda precisa apresentar um pedido de reconside-
ração do julgamento do colegiado da CVM, a autarquia pode 
ou não aceitar.
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Bons advogados evitam dores de cabeça
REPRODUÇÃO

A advocacia empresarial orienta o empreendedor em di-
versas facetas da sua empresa, desde a gestão, até a orien-
tação de processos, estruturação e outras questões.

A advocacia empre-
sarial tem estreita-
do cada vez mais as 

relações entre advogados e 
empreendedores. Os empre-
endedores têm notado cada 
vez mais a importância dos 
serviços de advocacia para 
suas empresas. Hoje, grande 

o empreendedor em diversas 
facetas da sua empresa, des-
de a gestão, até a orientação 
de processos, estruturação e 
outras questões importantes.

A advocacia empresarial 
é uma área da advocacia 
dedicada ao entendimento, 
suporte e orientação de todas 

as questões jurídicas que en-
volvem o funcionamento de 
uma empresa. 

O advogado especializado 
no Direito Empresarial possui 
conhecimento sobre as várias 
dimensões de atuação de uma 
empresa, como a tributação, 
as regulamentações, legisla-
ção, dentre outros. 

É importante notar, con-
tudo, que isso não significa 
dizer que o advogado em-
presarial é capaz de tomar 
o lugar de um contador, por 
exemplo. A contabilidade e 
a advocacia empresarial atu-
am de maneira conjunta na 
orientação de empresas. Es-
tar bem-informado sobre as 
obrigações fiscais, jurídicas 
e tributárias é um requisito 
essencial para o sucesso de 
qualquer empresa.

Como escolher 
A escolha de uma con-

sultoria jurídica empresarial 
deve ser feita com base na 
área de atuação da empresa e 
na experiência do profissional 
em orientar empresas do mes-
mo ramo. Além disso, é es-
sencial que o empreendedor 
se informe sobre que tipo de 
benefício o consultor poderá 
proporcionar.

Na advocacia empresarial, 
há profissionais especializa-
dos em empresas dos mais 
diversos segmentos. A expe-

parte já sabe que um bom 
advogado é capaz de evitar 
inúmeras dores de cabeça 
para um empresário.

Esqueça a ideia de que o 
advogado serve apenas para 
checar contratos e outros do-
cumentos. A advocacia em-
presarial é capaz de orientar 

riência prévia na orientação 
de empresas e a vivência 
empreendedora do(a) advoga-
do(a) deve ser o seu critério 
principal na hora de escolher 
uma consultoria desse tipo.

A escolha se um advogado 
ou um escritório depende-
rá do tipo de serviço a ser 
executado e de quanto a sua 
empresa está disposta a inves-
tir. Um escritório, na maioria 
das vezes, conta com equipe 
multidisciplinar, capaz de 
observar de modo mais amplo 
eventuais lacunas do ponto de 
vista legal.

Quando devo buscar 
O acompanhamento de 

uma consultoria jurídica em-
presarial pode ser feito desde 
os estágios iniciais de qual-
quer empresa. A consultoria 
poderá orientar o empreende-
dor sobre questões contratu-
ais, tributárias, dentre outras.

Sobre o autor
Percival Nogueira de 

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

COMO SABER SE PRECISO

Não há uma regra sobre qual o momento ideal para contratar 
uma consultoria jurídica empresarial. Porém, há diversos sinais que 
podem indicar, como:

• Desconhecimento das obrigações dos diversos contratos 
firmados pela empresa;

• Desconhecimento das obrigações jurídicas ligadas ao funcio-
namento da empresa;

• Alteração nos processos de produção sem a devida verificação 
de que tudo está de acordo com a legislação;

• Acompanhamento jurídico preventivo em todas as áreas da 
empresa;

• Representação em ações e processos judiciais;
• Acompanhamento e orientação em questões de natureza 

jurídica;
• Orientação na gestão.

Fonte: Harmonia Contabiidade

O acompanhamento de uma 
consultoria pode trazer diversos 
benefícios para o seu negócio, 
como:

• Representação em ques-
tões jurídicas da empresa;

• Orientar a gestão sobre 
leis, normas e pontos relevantes 
para a execução dos processos;

Quais são os benefícios da contratação?

• Produção e revisão de con-
tratos de todos os tipos;

• Avaliação de obrigações 
trabalhistas, tributárias e de 
outras áreas do Direito;

• Acompanhamento do de-
senvolvimento da empresa e 
das decisões jurídicas envol-
vidas.

É importante ressaltar tam-
bém que o acompanhamento 
de uma consultoria desse tipo 
deve ser feito de maneira con-
tínua. Empresas mudam muito 
rápido. De uma hora para outra, 
há novos funcionários, novos 
contratos sendo fechados, no-
vas demandas e obrigações.

REPRODUÇÃO

A escolha se se deve contratar um advogado ou um escritório dependerá do tipo de serviço e do valor do investimento

O trabalho da consultoria deve ser constante para acompanhar o ritmo da empresa



Envio oficial dos apontamentos só começa em março, 
mas contribuinte pode usar o mês de fevereiro para se-
parar documentos; isto evita erros pela pressa

O envio da declara-
ção do Imposto de 
Renda só começa 

em março, mas profissio-
nais liberais, trabalhadores, 
empresários e o cidadão 
em geral devem procurar 
se antecipar a essa data. 
Especialistas afirmam que 
vale a pena ter tudo pronto 
antes do prazo. Uma dica é 
usar o mês de fevereiro para 
começar a organizar e sepa-
rar os recibos e documentos 
considerados básicos em 
todos os anos.

De acordo com o Con-
selho de Contabilidade de 
São Paulo existem dois tipos 
de Imposto de Renda: para 

Especialistas dizem que é vantagem 
antecipar preparo da declaração de IR

pessoa física e jurídica. O 
IRPF (Imposto de Renda de 
Pessoa Física) é voltado para 
pessoas que precisam infor-
mar ao governo seus rendi-
mentos. Já o IRPJ (Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica) 
visa regularizar a situação 
das empresas, informando 
as movimentações fiscais e 
contábeis do negócio.

O contador Percival No-
gueira de Matos orienta que 
é importante o contribuinte 
estar atento na hora de sepa-
rar os documentos, pois um 
dos principais erros cometi-
dos é utilizar despesas cujos 
recibos ou notas fiscais não 
estão em seu nome, com seu 
CPF. “Às vezes, por estar em 
nome de um filho, por exem-
plo, o pai ou a mãe se acha 

no direito de utilizar como 
despesa na sua declaração, 
sem que esse filho figure 
como seu dependente”, ex-
plica.

Ele também alerta que 
outro equívoco é a prática de 
utilizar os pais como depen-
dentes sem observar o valor 
máximo dos rendimentos 
auferidos por eles (pais) no 
ano anterior ou até mesmo 
omitir tais rendimentos.

Percival explica ainda 
que é importante ter em 
mãos todos os documentos 
necessários, como informes 
de rendimentos das fontes 
pagadoras (emprego formal, 
aluguéis recebidos, pró-la-
bore etc.); todos os informes 
de rendimentos bancários, 
seja de conta corrente, conta 

poupança ou quaisquer ou-
tras aplicações financeiras; 
recibos e notas fiscais de 
despesas com saúde (mé-
dicos, dentistas, terapeutas 
etc.). Ele ainda alerta que 
as pessoas que receberam 
o auxílio emergencial de-
vem declarar os valores 
recebidos como rendimento 
tributáveis. 

Declaração MEI 
De acordo com a Receita 

Federal, são obrigados a 
apresentar a Declaração 
Anual de Faturamento do 
MEI (também chamada de 

AGÊNCIA BRASIL
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Declaração do MEI) todos 
os microempreendedores 
individuais que atuaram em 
2021 – mesmo que por pou-
co tempo e sem faturamento. 
Ou seja, se a pessoa teve 
um MEI aberto em 2021, 
mesmo que por apenas um 
dia e sem nenhuma venda 
ou prestação de serviços, é 
obrigada a fazer a Declara-
ção do MEI. 

Além disso, as pessoas 
que receberam o Auxílio 
Emergencial em 2021 de-
vem incluir esse valor na 
Declaração de Imposto.

A preparação da declaração antes do prazo per-
mite que os documentos possam ser conferidos e 
corrigidos antes do envio



Pequenas empresas respondem hoje 
por 7 em cada 10 vagas de emprego

Uma pesquisa do 
Serviço Brasileiro 
de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) mostra que as mi-
cro e pequenas empresas 
seguem como as principais 
geradoras de novas vagas 
de emprego. 

De acordo com o le-
vantamento, feito com 
base no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), o setor foi 
responsável por 76% das 
vagas de emprego no país. 
Os dados correspondem ao 
mês de novembro de 2021.   

Das 324,1 mil novas 
contratações, as micro e 
pequenas empresas cria-

ram 245,5 mil, o que cor-
responde a 75,7%, enquan-
to as empresas de médio e 
grande porte abriram 84,2 
mil novos postos.

As micro e pequenas 
empresas do comércio fo-
ram as que mais contrata-
ram novos profissionais, 
com 116,7 (36%) mil novas 
vagas, seguidas pelas de 
serviços (98,7 mil), cons-
trução (16,7 mil) e indús-
tria (15,2 mil). Apenas a 
Agropecuária apresentou 
um saldo negativo de 3,4 
mil.

Em Indaiatuba, de acor-
do com dados do Caged, 
em novembro de 2021 o se-
tor de serviços liderou com 
a abertura de 431 novas 
vagas de emprego, seguido 
pelo comércio que admitiu 
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Pesquisa do Sebrae aponta que o se-
tor está há 15 meses seguidos sendo 
o maior gerador de novos postos de 
trabalho em todo o país
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Nenhum dos setores 
das micro e pequenas em-
presas apresentou saldo 
negativo no acumulado do 
ano, segundo a pesquisa 
do Sebrae. Nesse recorte, 
serviços foi responsável 
por  mais  de 40% das 
vagas desse ano, ao criar 
919,6 mil novos postos, 
seguido pelo comércio 
com 575,1 mil, indústria 
com 357,7 mil, constru-
ção, 275,6 mil e a agrope-

Serviços é o setor que mais ofereceu oportunidades ao longo de 2021
cuária, 43,1 mil. Entre as 
médias e grandes, apenas 
a construção civil apre-
sentou saldo negativo 
com o fechamento de 1,8 
mil vagas.

Indaiatuba fechou o 
ano de 2021 com saldo 
posit ivo de 7.009 no-
vas vagas de emprego. 
Segundo dados do Ca-
ged, o setor de Serviços 
contratou 2.013 novos 
profissionais, seguido do 

comércio com 822 novas 
vagas de emprego. Já a in-
dústria fechou o ano com 
2.362 novas contratações, 
construção (1.594) e a 
agropecuária foi o que 
menos contratou com 218 
novas oportunidades.

“Em 2021 foram cria-
dos no país cerca de 3 
milhões de novos pos-
tos, e 2,2 milhões foram 
oriundos dos pequenos 
negócios”, 

266 novos funcionários, 
indústria (207), construção 
(9) e a agropecuária (5).

Na avaliação do presi-
dente do Sebrae, Carlos 

Melles, há 15 meses se-
guidos os pequenos em-
presários geram a maioria 
das vagas de emprego 
no Brasil. “É uma média 

mensal superior aos 70%. 
Sem esse segmento, o Bra-
sil não estaria reduzindo 
o nível de desemprego”, 
enfatiza.

Pesquisa Sebrae mostra que setor gerou o equivalente a 40% das vagas

REPRODUÇÃO

Pequenas e médias empresas de Indaiatuba foram as maiores responsáveis pelos novos postos de trabalho

MARCELLO CASAL/AGÊNCIA BRASIL
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Chuvas voltam a causar transtornos 
para moradores de bairros precários
Três famílias ficaram ilhadas em 
Itaici e precisaram serem resgatadas 
pelos homens da Defesa Civil 
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As fortes chuvas re-
gistradas em Indaia-
tuba, no último final 

de semana, voltaram a cau-
sar  estragos para moradores 
dos bairros Itaici, Recreio 
Campestre de Viracopos, 
Caminho da Luz e Pimenta. 
De acordo com a Prefeitura 
de Indaiatuba, no fim de 
semana o volume de chuvas 
foi de 145,1 mm, sendo 
131,6 mm concentrados 
entre sábado e domingo, o 
que é considerado bastante 
alto para um curto período 
de tempo. Vários pontos de 
alagamento foram detecta-
dos e muitos residentes en-

frentaram dificuldades para 
saírem de suas casas. 

O Mais Expressão rece-
beu vídeos e fotos de mora-
dores dos bairros atingidos 
contando a situação que eles 
viveram. Em relato, Sirley 
Rodrigues, moradora do Re-
creio Campestre Internacio-
nal de Viracopos, mostrou 
a dificuldade para sair de 
casa. “O meu vizinho está 
praticamente ilhado, não 
consegue sair. O meu filho 
não vem para casa desde 
ontem (sábado), porque não 
tem como passar”, disse em 
vídeo enviado ao jornal. 

No bairro Itaici, prin-
cipalmente na região do 
Mosteiro, a situação também 
foi complicada. Imagens en-

viadas ao jornal mostram a 
quantidade de água empoça-
da em algumas vias do bair-
ro. Com o transbordamento 
do Rio Jundiaí, a Defesa 
Civil resgatou três famílias 
que ficaram ilhadas em suas 

EDUARDO TURATI/SOC/GCI

residências. Segundo o ór-
gão, elas foram atendidas 
e abrigadas em casas de 
parentes. 

Em nota, a Secretaria de 
Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente informou que as 

chuvas também acarretaram 
a queda de oito árvores na 
área urbana da cidade e que 
o trabalho de retirada dos 
galhos deve ser concluído 
nesta segunda-feira. Nenhu-
ma rua ficou obstruída.

Integrantes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros carregam barco para fazer o resgate de moradores
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Indaiatuba vai retomar ensino 100% 
presencial a partir de terça-feira (8)

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A Secretaria de Edu-
cação de Indaiatuba 
retoma as aulas da 

rede municipal de ensino na 
próxima terça-feira (08) com 
a participação de 100% dos 
alunos em formato presencial 
com o objetivo de garantir o 
acesso e a frequência dos es-
tudantes da Educação Básica 
à unidade escolar.

De acordo com a pas-
ta, a volta às aulas segue 
orientações do Plano SP e as 
escolas municipais seguirão 
um rigoroso protocolo de 
biossegurança aprovado pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de e Secretaria Municipal da 
Educação.

Portanto, o uso de más-
cara e garrafa individual de 
água serão obrigatórios. Além 
disso, todas as unidades pos-
suem dispenser de álcool em 
gel na entrada e em todas as 
salas de aula para a higieni-
zação frequente das mãos. 
A limpeza das áreas comuns 
acontecerá várias vezes ao 
dia.

A Secretaria de Educação 

enfatiza e orienta que alunos e 
profissionais que apresentem 
qualquer sintoma gripal não 
devem ir à aula presencial e 
a unidade escolar deve ser 
comunicada. Conforme a Lei 
Municipal nº 7.122/19 todas 
as crianças matriculadas nas 
escolas municipais devem 
estar com a carteirinha de 
vacinação atualizada.

Dúvidas podem ser escla-
recidas nas próprias unidades 
escolares, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, ou na 
Secretaria de Educação pelo 
telefone 3801-9191.

Evasão escolar
Em Indaiatuba, de acordo 

com a Secretaria de Educação 
durante o ano de 2021, con-
forme informações do Censo 
Escolar, a evasão escolar/
abandono no Ensino Fun-
damental I foi de 8 alunos, a 
estatística oficial do INEP es-
tará disponível em abril/2022.

A pasta ainda informou 
que fechou 2021 com 18.802 
alunos entre Fundamental 
e Pré-Escola. Para 2022 a 
Rede está com 19.601 alunos 
matriculados, um aumento de 
209 vagas.

Estudantes voltam às aulas usando máscara e cumprindo os protocolos de segurança contra a Covid-19 

Determinação segue protocolos de 
biossegurança aprovados pelas secreta-
rias de Saúde e de Educação

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Neste ano, a novidade é a 
implantação do Sistema Sesi 
de Ensino que será utilizado 
por mais de 20 mil alunos da 
Educação Infantil (Etapas I e 
II) e Ensino Fundamental I (1º 
ao 5º ano). 

O convênio firmado pela 
Administração Municipal 
com o Sesi, no ano passado, 
teve um investimento de R$ 
4.399.704,26, e prevê mate-
rial didático para os alunos 
e profissionais. E para a im-
plantação do novo ensino, 

Sistema Sesi de Ensino será a novidade 
profissionais da educação 
entre professores, gestores 
e técnicos participaram de 
formação de capacitação 
presencial e on-line.

Questionado sobre o refor-
ço necessário na educação de-
vido a pandemia da Covid-19, 
o secretário de Educação de 
Indaiatuba, Heleno da Silva 
Luiz Junior, disse que a pasta 
investiu em tecnologia. “Será 
através desta ferramenta que 
iremos disponibilizar conteú-
do para os alunos, além da im-

plantação do material didático 
do Sistema de Ensino SESI”.

Entre os investimentos 
estão notebooks para os pro-
fessores, tablet com internet 
para os alunos e kit com pro-
jetor interativo, lousa digital 
e computador com internet. 
Também foram comprados 
climatizadores para propor-
cionar um ambiente mais 
confortável para as crianças 
e servidores. O investimento 
superou R$ 60 milhões, se-
gundo o secretário. (DK).



Yázigi traz o bilinguismo, programa 
inovador para o contraturno escolar

A rápida evolução 
tecnológica ,  o 
enorme cresci-

mento de informações 
disponíveis e os rela-
c ionamentos  em rede 
ajudaram a definir um 
ambiente em constante 
transformação, conheci-
do pela sigla em inglês 
“BANI”,  que designa 
quatro características do 
atual momento: frágil, 
ansioso, não linear e in-
compreensível.

Para se lidar com essas 
frequentes mudanças, de-
fende Lucimara Andriani, 
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diretora responsável pela 
unidade de Indaiatuba do 
Yázigi, é preciso desen-
volver competências di-
ferentes, que se adequem 
aos novos modelos de re-
lacionamento e trabalho.

É neste ponto que a 
nova proposta de ensino 
da Yázigi, escola pre-
sente há mais de 25 anos 
na cidade, se destaca: o 
programa Yázigi Explore 
é um plano de aprendi-
zagem criativa para ser 
utilizado no contraturno 
escolar das crianças, ou 
seja, no período oposto ao 
que frequentam a escola, 
atendendo um público de 
6 a 14 anos.

Interação

“A ideia é que o pro-
grama permita a interação 
com novos indivíduos e 
novos ambientes, fator 
essencial para o apren-
dizado,  acompanhado 
do desenvolvimento do 
pensamento  c r í t i co” , 
diz Lucimara Andriani. 
“Para lidarmos com essas 
frequentes  mudanças, 
precisamos desenvolver 
competências diferentes, 
que se adequem aos no-
vos modelos de relacio-
namento e de trabalho”, 
prossegue ela.

Muito além da pro-
posta de avaliação em 
que o aluno é assistido 
individualmente e com 
uma aquisição de língua 
que permite que se ex-
presse, para Lucimara, 
o verdadeiro diferencial 
da Yázigi se encontra 
em um curso que visa a 
autonomia na percepção 
de ideias e o desenvol-
vimento do pensamento 
crítico e socioemocional. 

Criatividade
Tudo isso aliado a uma 

aprendizagem criativa, 

Proposta exclusiva da rede é a primeira do tipo utiliza-
da no país e inclui trilhas de vivência em inglês que pro-
movem interação, desenvolvimento de segunda língua e 
ainda competências emocionais

A diretora do Yázigi de Indaiatuba Lucimara Andriani 

Edital de citação - prazo de 30 dias. Pro-
cesso nº 1007362-49.2015.8.26.0248 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro deIndaiatuba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Thiago Mendes Lei-
te Do Canto, na forma da Lei, etc. Faz 
saber a(o) Nelson De Lima,Brasileiro, 
CPF 194.065.848-91, com endereço 
à Rua Santana, 247, Pauliceia, CEP 
09688-040, São Bernardo do Campo 
- SP, quelhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte 
de Jesuíno Dantas e outros, alegando 
em síntese:ser proprietáriode o lote nú-
mero 19, da quadra “V”, com 250m² de 
área, do loteamento denominado Jardim 
São Conrado, situado na Rua Antônio 
Cantelli, 910, nesta cidade de Indaia-
tuba/SP, cadastrado na Municipalidade 
local sob os números 5067.5995.0-5 e 
04.22.15.10.36.000, devidamente des-
crito e caracterizado na matrícula de 
número 64.560. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto enão sabido, foi deter-
minada a sua citação, por edital, para os 
atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será conside-
rado revel,caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na for-
ma da lei. Nada mais.Dado e passado 
nesta cidade de Indaiatuba, aos 14 de 
janeiro de 2022. K-04/02

trabalhando para desen-
volver pensadores cria-
tivos a partir de quatro 
pontos: projetos (a ati-
vidade que impulsiona a 
criatividade), parcerias (a 
troca com amigos, cole-
gas e parceiros), paixão 
(o trabalho a partir dos 
interesses pessoais)  e 
pensar brincando (expe-
riências divertidas que 
permitem construir, vi-
venciar e explorar).

    Protagonismo
O novo programa, pre-

sencialmente pela pri-
meira vez em 2022, tem 
como vantagem de oito 
a doze horas de contato 
com a língua, imerso em 
atividades significati-
vas, com a criança sen-

do protagonista o tempo 
inteiro, utilizando como 
ferramentas as artes, as 
práticas de consciência 
corporal e a tecnologia.

Se você ficou interes-
sado, é bom se apressar: 
por ser um método de en-
sino focado na assistência 
individual dos alunos, as 
vagas para o programa 
Yázigi Explore são limi-
tadas, e as aulas começam 
dia 15 de fevereiro.

Serviço
Escola Yázigi Indaiatuba
Rua Sete de Setembro, 
369, Vila Sfeir — Indaia-
tuba
Contatos: 
Telefone: (19) 3394-0035
E-mail: indaiatuba@yazi-
gi.com



Empresa de Indaiatuba investe em 
formação para Educação Maker

A empresa Amado 
Maker, locali-
zada em Indaia-

tuba, é especialista em 
implantações de tecno-
logias educacionais em 
escolas públicas e priva-
das do país. Referência 
também na capacitação 
da equipe escolar para 
atuação como Educado-
res Makers, em menos 
de dois anos de atuação 
já foram impactados 
mais de 1.700 profes-
sores e cerca de 15 mil 
alunos, em 55 escolas 
espalhadas pelo Brasil, 
somando mais de 210 
horas de treinamento 
pedagógico. Essa se-
mana a empresa capa-
citou 550 educadores 
das cidades de Tatuí/SP, 
Tauá/CE e Sobral/CE.

A partir da confir-
mação da parceria, as 
cidades recebem trei-
namento pedagógico 
e técnico para viabili-
zar o uso das máquinas 
de fabricação digital, 
como a impressora 3D 
e cortadora a laser, são 
aquelas que receberam 
a implantação da Sala 
Maker, um espaço des-
tinado para aulas que 
priorizam o ‘fazer’ , 
elaborando projetos e 
aprendizados com a re-
solução de problemas 
que são encontrados no 

cotidiano.
A junção de antigas e 

novas propostas educa-
cionais “mão na massa” 
é chamada de Educação 
Maker, com seu foco 
na implantação de ati-
vidades que combinam 
ciência e tecnologia – 
tanto com relação aos 
espaços, quanto aos te-
mas curriculares.

Hoje, com o avanço 
tecnológico e a viabili-
dade de máquinas, como 
impressora 3D, corta-
dora a laser e plotter 
de recorte, tornou-se 
possível e convidativo 
materializar ideias atra-
vés das metodologias 
ativas. É o que tem sido 
feito em escolas de todo 
o mundo, incorporando 
ao currículo os princí-
pios e práticas da cultu-
ra maker, com foco na 
aplicabilidade da teoria 
nos projetos concretos, 
integrando as disciplinas 
para um aprendizado 
contextualizado.

De acordo com a co-
ordenadora de treina-
mento pedagógico da 
Amado Maker, profes-
sora Dra. Miriam Cha-
ves, a formação robusta 
de Educadores dentro 
dessa abordagem meto-
dológica é fundamental 
para que a familiariza-
ção do professor com a 
proposta aconteça.

“O sucesso da im-

plementação vai depen-
der em grande parte da 
apropriação da mes-
ma pelo professor. Ele 
será um gestor dentro 
das oficinas e projetos 
maker, atuando direta-
mente na estruturação 
dos projetos idealizados 
pelos alunos.  Para que 
a aprendizagem signifi-
cativa aconteça, é fun-
damental que o projeto 
esteja bem estruturado, 
atendendo a BNCC, o 
currículo e a interdisci-
plinaridade, exigindo o 
envolvimento integral 
do educador”, comenta. 

“Nas formações de-
senvolvemos também 
estratégias e oficinas 
onde os professores 

idealizam e estruturam 
projetos, no sentido de 
promover a autonomia 
desses colaboradores, 
que sempre reinventa-
rão o uso dos insumos 
e dos espaços maker 
para atender a novos 
projetos. Além das for-
mações no momento 
de implantação da pro-
posta, é essencial que 
a formação continuada 
do educador aconteça, o 
que é desenvolvido por 
nossa equipe durante as 
assessorias às redes”, 
explica e concluí.

Amado Maker 
A Amado Maker Edi-

tora é especializada na 
elaboração de material 

didático direcionado 
para a Cultura Maker, 
desde a Educação Infan-
til até o Ensino Médio, 
assim como a produção 
de Salas Maker ou Fab 
Labs, direcionados para 
instituições de ensino. 

É referência no pro-
cesso de transformação 
do ensino e aprendiza-
gem, desenvolvedora de 
material didático Maker 
e de Plataforma com 
Aprendizagem Colabo-
rativa, a qual oferece 
um currículo escolar 
orientado ao desenvol-
vimento de habilidades 
e competências para o 
século XXI, apoiado nos 
ambientes de prototipa-
gem e fabricação digital.
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Mais de 1.700 professores já receberam 
a capacitação até o momento

LA I S  F E RNANDES

Formação de educador maker em Tatuí/SP ministrada pela professora Dra. Miriam Chaves

DIVULGAÇÃO AMADO MAKER
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Especialistas defendem a importância 
de vacinar crianças contra Covid-19

LEONARDO CRUZ RIC/PMI

A vacinação contra 
Covid-19 em crian-
ças de 5 a 11 anos 

iniciou no dia 17 de janeiro 
após quase dois anos de ser 
declarada pandemia no Brasil. 

E com a vacina veio mui-
tas perguntas. A vacina infan-
til é segura? 

Segundo especialistas, 
sim! 

Em entrevista ao Jornal 
Mais Expressão, a infecto-
logista do Hospital do Ser-
vidor Público Estadual, Dra. 

Andrea Almeida, disse que 
a vacina pediátrica é segura. 
“A vacina já está sendo usada 
com mais de um milhão de 
doses aplicadas pelo mundo 
todo e se mostrou segura e 
bastante eficiente para as 
crianças”, explica.

Com relação aos efeitos 
colaterais, basicamente são os 
mesmos dos adultos. “O prin-
cipal é a dor no local da apli-
cação, febre e mal-estar geral 
nas próximas 24h seguintes à 
vacinação. Nesses casos, os 
sintomas devem ser tratados 
com analgésicos comuns que 
a criança já toma em casa e 

Médicos garantem a segurança e dizem 
que a vacinação é uma ferramenta fun-
damental para o controle da pandemia

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

A vacinação de meno-
res de 12 anos já teve iní-
cio em diversos países do 
mundo, como nos Estados 
Unidos, onde 5 milhões 
de crianças na faixa etá-
ria já foram imunizadas 
com a vacina da Pfizer, 
a mesma autorizada pela 
Anvisa há cerca de duas 
semanas. União Europeia, 
China, Chile, Bolívia e 
Cuba também já iniciaram 
a imunização de crianças 
menores de 12 anos.

A vacinação para o gru-
po no Brasil foi autorizada 
pela Agência Nacional de 

Trabalho em Indaiatuba acontece na Viber No mundo atingiu 5 milhões
Vigilância Sanitária (An-
visa) e permitiu apenas 
duas marcas de imunizan-
tes pediátricos contra a 
doença. 

O primeiro foi  o da 
Pfizer, para crianças de 
5 a 11 anos de idade. O 
segundo foi a CoronaVac, 
produzido pelo Instituto 
Butantan em parceria com 
a farmacêutica chinesa 
Sinovac, permitida para 
pessoas entre 6 e 17 anos 
de idade. 
    Agora serão definidos 
novos imunizantes para 
serem utilizados. (DK).

Vacinação infantil contra a Covid-19, em Indaiatuba, 
está sendo feita no Espaço Viber

com compressas frias no local 
da aplicação”, orienta.

E a infectologista faz um 
alerta. “Vale lembrar que, 
apesar da maioria dos casos 
em crianças terem quadros 
clínicos leves da Covid-19 
ou serem assintomáticos, 
temos casos de internações 
e internações com gravidade 
que necessitam de internação 
em UTIs”, disse.

E ela enfatiza que a melhor 
solução é a prevenção. “A 
prevenção pode ser feita com 
o uso de máscara, de maneira 
correta e de preferência de 
material cirúrgico, o distan-
ciamento social, a ventilação 
do ambiente, além do uso 
da vacina que preveni casos 
graves, hospitalizações e um 
desfecho desfavorável para 
toda população”, finaliza.

Para receber a dose da va-
cina infantil, é indispensável 
a presença de um responsável 
que esteja portando documen-
tação pessoal e carteirinha de 
vacinação da criança.

Após o cadastro no Minha 
Vacina, a criança deve aguar-
dar a convocação, e quando 
isso ocorrer um responsável 
deve leva-lo até o Espaço 
Viber, onde receberá a dose 
pediátrica da vacina Pfizer 
ou Coronavac e aguardará 
20 minutos até ser liberada 
para retornar para casa  em 
segurnaça.

Para a secretária de Saúde, 
Graziela Garcia, a vacinação 

é importância não somente 
para a saúde da criança, mas 
também para o controle da 
pandemia. 

“É importante que os pais 
vacinem seus filhos para que 
as crianças não se tornem 
agentes hospedeiros da do-
ença, podendo desenvolver 
através da hospedagem dessas 
crianças a criação (mutação 
genética) de uma nova CEPA 
que pode ser exponencialmen-
te mais forte da que circula 
atualmente”, explica.  

E enfatiza que a vacina é 
segura. “A vacina pediátrica 
passou por 3 fases de testes, 
está aprovada pela Anvisa 

e pelo Ministério da Saúde 
do Governo Federal”, disse 
Graziela. 

“Embora os relatos de óbi-
tos não sejam tão grandes entre 
o público infantil, no país 
a Covid-19 já matou 1.400 
crianças de 0 a 11 anos”, 
alerta.     
     O link para fazer o cadas-
tro ou consulta de convoca-
ções é o seguinte: https://va-
cinacao.indaiatuba.sp.gov.br/
cadastro/

Dúvidas podem ser escla-
recidas também por meio do  
WhatsApp da Saúde, cujo nú-
mero disponível é o seguinte  
(19) 9 9779-3856. 
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Operação da PF caça adulteração de 
produtos voltados a= emagrecimento

Homem é preso por violência doméstica Guarda Civil prende mulher 
por tráfico de drogas no 
Jardim Morada do Sol

A Polícia Federal re-
alizou na manhã da 
última quarta-feira, 

2, uma operação de busca 
e apreensão no condomí-
nio Vila Ytu, localizado 
em Indaiatuba, contra um 
grupo criminoso que re-
alizava o fornecimento e 
venda de suplementos para 

Grupo criminoso realizava 
fornecimento e venda de 
suplementos em Indaiatuba, Porto 
Velho (RO), Uberlândia (MG), 
Goiânia e Bela Vista de Goiás (GO)

emagrecimento. Segundo 
investigação da nova etapa 
da Operação Mutare, há 
vários anos o grupo vinha 
adulterando esses produtos 
e cometendo crimes contra 
a saúde pública.

A operação foi realizada 
em conjunto nas cidades 
de Porto Velho (RO), In-
daiatuba (SP), Uberlândia 
(MG), Goiânia e Bela Vista 
de Goiás (GO). De acordo 

com a Polícia Federal, oito 
mandados de busca e apre-
ensão foram cumpridos. As 
investigações apontaram que 

o grupo supostamente vendia 
itens de origem natural, o 
que de fato não ocorria. "A 
adulteração dos medicamen-

tos já havia sido comprovada 
na primeira fase da Operação 
Mutare, deflagrada em julho 
de 2020. Após a análise dos 
materiais apreendidos, foi 
possível chegar aos forne-
cedores dos medicamentos", 
diz a PF.

Os suspeitos podem res-
ponder na Justiça por asso-
ciação criminosa, venda de 
produto adulterado destinado 
a fins terapêuticos e medici-
nais e lavagem de capitais.

Mutare
O nome da operação da 

Polícia Federal faz alusão 
ao modo utilizado pelo gru-
po ao realizar os delitos, 
consistindo em adulterar os 
medicamentos.

Casa investigada na operação realizada em Indaiatuba esta semana

Após descumprimento de 
medida protetiva e violência 
doméstica, um homem foi preso 
pela Guarda Civil de Indaiatuba. 
A equipe acionada foi até o 
Jardim Tancredo Neves, onde a 
vítima, que possuía uma medida 
protetiva contra seu ex-compa-
nheiro, alegou que estava em 
um ponto de ônibus quando 
foi abordada pelo seu ex que a 
agrediu e fez diversas ameaças.

Todas as viaturas em patru-
lhamento foram informadas das 
características do homem, que 
rapidamente foi localizado na 
Avenida Ario Barnabé, sendo 
imediatamente detido. O ho-
mem foi levado até a Delegacia 
de Defesa da Mulher, onde o 
delegado determinou a prisão 
em flagrante. (RL)

Uma mulher de apenas 23 
anos foi presa pela equipe 
da Guarda Civil Romi, neste 
domingo (30) por tráfico de 
drogas no bairro Morada 
do Sol, em Indaiatuba. Os 
policiais realizavam o patru-
lhamento no bairro, quando 
flagraram a mulher mexendo 
em um monte de entulho.

A moça, ao notar a apro-
ximação da equipe, saiu 
andando às pressas e sua 
atitude chamou a atenção 
da equipe, que rapidamente 
a abordaram. Ao averiguar o 
local, os agentes localizaram 
13 porções de maconha, 14 
microtubos com cocaína 

e 20 pedras de crack. Ao 
revistarem a moça foi loca-
lizada mais uma porção de 
maconha e cinco microtubos 
com cocaína.

A mulher foi apresentada 
na delegacia, juntamente 
com as drogas que foram 
recolhidas, onde o delegado 
introduziu o mandado de pri-
são, que permaneceu a dis-
posição do Poder Judiciário.
    Em outro caso, foram 
encontradas drogas com 
um jovem de 19 anos no 
bairro Parque Indaiá. A 
prisão foi feita pela equipe 
do Canil da Guarda Civil .

Viatura que localizou o 
rapaz preso por violência 
doméstica praticada con-
tra ex-companheira

PF

EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI



Futsal feminino de Indaiatuba está 
repatriando atleta após parceria
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Ao que tudo indica, 
em 2022 o time de 
futsal feminino de 

Indaiatuba retorna bem mais 
encorpado para os desafios 
da nova temporada. Em bus-
ca dos lugares mais altos no 
pódio, a equipe confirmou a 
chegada de um novo patroci-
nador, a Dubai Sports. Com 
a parceria, 6 jogadoras foram 
contratadas para compor o 

Plano de 
negócios prevê 
carreira e 
intercâmbio para 
atletas, além 
de bolsa com 
universidade

elenco e a equipe poderá 
oferecer melhores condições 
de estrutura, com a constru-
ção de um novo alojamento, 
visando a disputa de alto 
rendimento. 

Uma dessas jogadoras 
que chegam para o time 
é uma antiga conhecida. 
Thais Oliveira, de 25 anos, 
se mostrou bastante anima-
da com o retorno ao elenco 

indaiatubano. “O meu prin-
cipal motivo para sair de In-
daiatuba no ano passado foi 
por não conseguir conciliar 
faculdade, trabalho e treinos. 
Diante da proposta me senti 

muito animada, pois poder 
atuar dentro da cidade que eu 
nasci e conseguir continuar 
estudando e me dedicando 
100% ao futsal me deixa 
muito feliz”, comentou a 
pivô e armadora.

A luta de Thais Oliveira 
é semelhante à de inúmeras 
atletas. Sobreviver do espor-
te, ainda mais em times femi-
ninos, nem sempre é tarefa 
das mais fáceis. Segundo a 
jogadora, muitas acabam de-
sanimando e deixam o futsal 
de lado. “É claro que houve 
uma melhoria muito gran-
de, porém tem coisas que 
precisam ser vistas com um 
pouco mais de carinho. Não 
preciso nem citar a desvalo-
rização em relação a salários, 
é muito discrepante, porém o 
retorno das competições para 
os clubes também é ruim, 
fica difícil investir quando as 
competições não dão retorno 
financeiro”. 

Atleta Thais Oliveira, que está de volta ao time da cidade, conta que ficou muito feliz em poder jogar em casa

ACERVO DA ATLETA 



Primavera toma virada e frustra torcedor

Primavera alterna bom desempenho no primeiro tempo com queda repentina de rendimento no segundo

O que começou com 
festa e belas jo-
gadas, acabou em 

princípio de vaias e cânticos 
de “vergonha”. Em jogo 
com dois gols contras, o Pri-
mavera perdeu novamente 
em casa, desta vez para o 
São Caetano, e amarga até 
aqui a pior campanha do 
Paulista A2. Mas a sequên-
cia de duas derrotas e um 
empate não refletem a atua-
ção do time de modo geral 
e sim mostram problemas a 
serem corrigidos, principal-
mente no segundo tempo.

O primeiro tempo de par-
tida foi avassalador, apesar 
de um susto nos primeiros 
minutos. Mesmo com uma 
pressão inicial, o Fantasma 
soube equilibrar a partida e 
passou a jogar bastante no 
contra-ataque. Foi dessa for-
ma que o time abriu o placar. 
Em um cruzamento do ata-
cante Daniel Cruz, o zaguei-
ro Ferreira empurrou contra 
para o gol, aos 22 minutos. 
Aos 37, Daniel Cruz cruzou 
na área e Rafael Marques fez 
um gol em voleio. O jogo 
tinha tudo para encerrar de 
forma festiva, ainda mais 
com a estreia do atacante 
Alecsandro (ex-Palmeiras). 

No retorno para o segun-
do tempo, no entanto, o São 
Caetano ajustou algumas pe-

A20

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Novamente o 
time teve dificul-
dades no segundo 
tempo e não con-
seguiu segurar o 
resultado

ças da sua formação. Junto 
aos ajustes do adversário, o 
Primavera novamente per-
deu desempenho na etapa fi-
nal, característica observada 
também nos dois primeiros 
jogos. Aos 15 minutos, o 
São Caetano realizou uma 
triangulação e o atacante 
Portugal apareceu livre para 
diminuir o placar. O empate 
veio logo em seguida, aos 
20 minutos, em uma falha 
bizarra da zaga que terminou 
com o gol contra do zagueiro 
e capitão Willian Rocha. Ele 
tentou recuar para o goleiro 
André, mas acabou empur-
rando para as redes. 

A partir daí, os dois times 
criaram chances esporádicas 
de gols. O Primavera teve 
uma oportunidade aos 35 
minutos, mas o atacante 
Samuel Ethor cabeceou para 
fora. Nos acréscimos, o São 
Caetano chegou pela direita 
e, após cruzamento, Lucas 
Morais cabeceou livre na pe-
quena área, dando números 
finais ao jogo e terminando 
o feriado chuvoso de forma 
amarga na cidade. 

Condições do gramado
Um dos fatores que pode 

ter influenciado no placar foi 
as condições do gramado no 
Gigante da Vila. Devido às 
fortes chuvas que atingiram 
a cidade nos últimos dias, 
o lado direito do campo 
apresentava muitos buracos 
e algumas poças d’água, 
dificultando o desempenho 
dos jogadores. Curiosamen-
te, todos os gols da partida, 
tanto os 2 do Primavera, 
quanto os 3 do São Caetano, 
foram marcados na parte es-
querda do campo, local onde 
a bola corria sem maiores 
problemas. 

Fantasma enfrenta líder neste sábado
Sem muito tempo para 

curar as feridas, o Prima-
vera entra em campo no 
sábado (5), contra o Oes-
te, líder da A2 até aqui. 
O time de Barueri faz um 
ótimo começo de com-
petição e vem embalado 
no comando de Fernando 

Marchior, somando 3 vi-
tórias e 1 empate. Invicto 
e ainda sem sofrer gols, a 
partida será desafiadora 
para os comandados de 
Ademir Fesan.   

Na última rodada, o 
Rubrão foi até Rio Claro e 
venceu o time da cidade 

por 1-0, o gol foi marcado 
por De Paula logo no pri-
meiro minuto de jogo. O 
grande destaque do time 
visitante até aqui é o ata-
cante Bruno Lopes, que 
marcou três gols nos pri-
meiros três jogos da equi-
pe. (LM).

VEJA COMO FORAM AS ATUAÇÕES
Escalação  - Com a estreia do atacante Alecsandro no comando do ataque e a entrada de An-
dré no lugar de Frank no gol, o Primavera foi a campo com: André; João Vitor, Willian Rocha, 
Vitor e Tiago Abreu; Pablo Bonassa e Wagner; Daniel Cruz, Rafael Marques e Alecsandro.

O primeiro tempo foi muito 
bom e o time mostrou que 
sabe jogar no contra-ataque, 
com destaque para as atua-

ções de Rafael Marques e Daniel Cruz. 
Enquanto Marques muitas vezes recua-
va para ser o jogador do passe, Cruz foi 
a principal válvula de escape do time. 
Equipe tem bons jogadores, mas ainda 
falta o melhor entrosamento.

O segundo tempo da equipe se-
gue fraco. Seja pelas substitui-
ções que entram e não mantêm 
o mesmo nível técnico, seja também por al-
gum aspecto físico, parece que o time se es-
gota. Até aqui o Primavera tomou 7 gols na 
competição, 6 foram no segundo tempo dos 
jogos. Ademir Fesan e companhia precisam 
resolver isso de forma urgente para que o 
Primavera consiga a sua primeira vitória.    

+ -Destaques positivos Destaques negativos

SANDRO RODRIGUES/ASSESSORIA DE IMPRENSA EC PRIMAVERA



Suas vacinas estão em dia? Ja deu uma olhada no calendário de vacinas do 
seu filho? Com a volta as aulas é sempre bom ficarmos atentos e na Imuny 
Vacinas você encontra  as vacinas para toda família,  entre em contato para 
mais informações 19 3115-3212 ou 19 99636-4002!!!

Sonia da Z10 Negócios Imobiliários acompanhando mais um negócio realizado. Na Foto Sonia Z10, 
Sonia, Elisa, Francisca, Antenor e Duilio. Parabéns Z10 que venham muitos outros!!!
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E no Programa MAIS SAÚDE da última quinta-feira dia 03, a Dra. Carla 
Zanchettin recebeu a Dra. Katia Precoma Psicóloga,  para falar de um tema 
muito importante a Síndrome da Alienação Parental que afeta um grande 
número de crianças e adolescentes. Se você perdeu acesse nossas pla-
taformas digitais e fique por dentro dos principais assuntos da atualidade!!!

Bateu aquela vontade de viajar? Precisa de Fretamento Empresarial? Ou 
precisa de serviço de translado? A RBC Transportes têm tudo isso e com 
profissionais de qualidade, fale com eles 19 98120-8690!!

Quem apagou as velinhas esta semana foi o Valdair 
da Água de Ibirá, nós do Mais Expressão deseja-
mos muitas felicidades e sucesso sempre!!

Nossos queridos 
amigos e clien-
t e s , J o i c e   d a 
Factor Humano 
e Flávio da UP 
Time,queremos 
agradecer nossa 
parceria ,atenção 
e car inho com 
nossa equipe do 
Jornal Mais Ex-
pressão!!!



Alunos do 7ºB no intervalo na Unidade I

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, em Itaici. 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.

Alunas do 8ºC no intervalo na Unidade IQuem aniversariou no último dia 30 foi a grande 
amiga e cliente    Adelaide, da Adelaide Decorações, 
que recebeu um Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais 
Expressão. Desejamos muitas felicidades e que nosso 
Pai te proteja e a abençoe plenamente!

Clínica Bicho Amigo 

Professora Daiane no maternal II da Unidade II
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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!

Nossos queridos clientes Xavier e sua esposa Aline, da 
Predial Imóveis, recebendo um delicioso Bolo da Madre 
e um arranjo da Recanto das Flores, carinho do Jornal 
Mais Expressão pelo aniversário de Xavier que acontece 
hoje dia 4 Parabéns, felicidades sempre e que Deus o 
abençoe grandemente!

Intervalo do Fundamental I na Unidade II

Adelaide Decorações

Colégio Meta

Mr. Roof

O lindo Flokinho da proprietária Simone, no banho 
e tosa da Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de 
Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 3875-2715.



Marcos Otero: do 
cinema para a literatura

Marcos Otero nasceu 
em Pederneiras, 
interior de São 

Paulo, mas veio para In-
daiatuba logo na infância, 
perto dos sete anos. “De certo 
modo me considero autodi-
data. Fiz um curso técnico em 
fotografia e depois, em 1997, 
migrei para cinema”, mas em 
uma época em que pratica-
mente não existia graduação 
nessas áreas.

Começou com curtas-me-
tragens e hoje já tem mais de 
45 filmes. Ele revela em tom 
bem-humorado: “até já perdi 
as contas”.  

Prêmios
“Em 2007, ganhei um 

prêmio na categoria de do-
cumentário pelo longa-me-
tragem “Cerol, a vida por um 
fio”. Tal premiação o tornou 
o único artista de Indaiatuba 
a trazer esse reconhecimento 
na área de vídeo, consideran-
do o mapa cultural paulista 
até hoje. 

O prêmio abriu portas 
para que Marcos pudesse 
ministrar cursos de Cinema, 
Roteiro e Escrita Criativa, 
através da Secretaria de Cul-
tura da Prefeitura.

Em 2014, lançou seu fil-
me nos cinemas com mais 
destaque chamado “Catarina, 
a lenda da loira do banhei-
ro”. Um ano depois, Marcos 
decidiu pausar um pouco a 

carreira cinematográfica para 
se dedicar à literatura. 

Literatura
Desse processo, veio o 

“Incidente em Varginha”, 
o primeiro livro de ficção 
inspirado na famosa história 
do ET de Varginha, que até 
então só tinha recebido aten-
ção documental. Atualmente, 
este é o título considerado o 
“carro-chefe” do autor, nas 
palavras dele. A obra é co-
mercializada pela Amazon, 
em formato E-Book. 

“Já estou com a continua-
ção do ‘Incidente’ pronta, em 
março também será lançado 
digitalmente na mesma plata-
forma, conta ele. Ao todo, já 
são dez livros de ficção, além 
de uma série de tema policial 
com cinco volumes.  Alguns 
dos trabalhos que considera 

que mais o representa são “O 
segredo do vovô Alberto”, 
o já citado “Incidente em 
Varginha” e a série “Quem 
matou Anders Giles?”

Planos
Ao contar seus planos 

mais recentes para a carreira, 
ele pretende lançar em breve 
um novo livro, chamado 
“Responda-me”, também em 
formato digital. Atualmente 
não pretende voltar para os 
projetos cinematográficos, 
pois decidiu dedicar-se ex-
clusivamente à produção 
literária. 

Se você se interessou 
pela história deste artista da 
cidade e quer acompanhar 
suas obras mais de perto, 
pode acessar o site: https://
marcosoterooficial.wixsite.
com/portal .

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

MOONFALL: AMEAÇA LU-
NAR
Lançamento - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 14 anos - 
130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 17h20 / 
21h00 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 15h45 
[TC]
Polo Shopping Quinta (3) a Quar-
ta (9): 16h50 [VIP] / 18h40 / 
21h30
......................................................
TÔ RYCA 2
Lançamento - Comédia - Classifi-
cação 12 anos - 101 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (3), Sexta (4), Segunda 
(7), Terça (8) e Quarta (9): 17h30 
/ 21h00 Sábado (5) e Domingo 
(6): 14h30 [VIP] / 17h30 / 21h00
......................................................
AS AVENTURAS DE GULLI-
VER
Lançamento - Animação / Aven-
tura - Classificação Livre - 90 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 15h00 / 
16h25 / 18h20
......................................................
CHARUTO DE MEL
Reprise da Sessão Cult* - Drama - 
Classificação 16 anos - 96 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (5): 14h50 - *Para as 
sessões Cult, ingresso único R$ 
12,00 para todos!
......................................................
DESERTO PARTICULAR
Sessão do Cineclube Indaiatuba* 
- Drama - Classificação 16 anos - 
125 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Terça (8): 20h10 - *Para as ses-
sões do Cineclube Indaiatuba, in-
gresso único R$ 12,00 para todos!
......................................................
O BECO DO PESADELO *
2ª semana - Suspense - Classifica-
ção 16 anos - 150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Segunda (7) e na 
Quarta (9): 20h15
*excepcionalmente este filme não 
será exibido na terça, dia 8
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Autor de filmes premiados, o roteirista agora se dedica à 
literatura com trabalhos como “Incidente em Varginha”

BÁRBARA GARCIA
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r 

DIVULGAÇÃO

SPENCER
2ª semana - Drama Biográfico 
- Classificação 12 anos - 111 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 15h15 
[TC] / 19h50 [TC]
......................................................
EDUARDO E MÔNICA
3ª semana - Comédia Românti-
ca - Classificação 14 anos - 118 
minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 16h50 
/ 19h20
Polo Shopping Quinta (3) a Quar-
ta (9): 20h30 [VIP]
......................................................
PÂNICO
4ª semana - Suspense / Terror 
- Classificação 16 anos - 114 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 21h45
......................................................
SING 2
5ª semana - Animação / Família - 
Classificação Livre - 109 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (3), Sexta (4), Segunda (7), 
Terça (8) e Quarta (9): 18h35 [TC]
Sábado (5) e Domingo (6): 14h25 
/ 18h35 [TC]
Polo Shopping
Quinta (3), Sexta (4), Segunda (7) 
e Terça (8): 19h10
Sábado (5) e Domingo (6): 15h25 
/ 19h10 Quarta (9): 14h00 (Cine-
Materna) / 19h10
......................................................
TURMA DA MÔNICA: LI-
ÇÕES
6ª semana - Família / Aventura - 
Classificação Livre - 90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (3) a Quarta (9): 17h45 
[TC]
Polo Shopping
Somente Sábado (5) e Domingo 
(6): 14h00
......................................................
HOMEM-ARANHA: SEM 
VOLTA PARA CASA
8ª semana - Ação / Aventura 
- Classificação 12 anos - 148 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (3) a Quarta (9): 15h50 
/ 19h50

Marcos Otero: mais de 45 filmes independentes e dez livros de ficção
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Negócios && Classificados
Nº 983 |  | 

AP05390 - AU. 80m² - APARTAMENTO EM PRÉDIO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - PQ. SAO LOURENCO - 03 
dormitórios sendo 01 suíte com sacada, sala  com ambientes 
com pequena varanda, cozinha, lavanderia fechada, 02 vagas 
descobertas. Apartamento em prédio sem elevador com exce-
lente localização em bairro bem localizado e com muita área 
verde. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09840 - AT. 360m² - AC. 346m² - EXCELENTE SOBRADO EM 
CONDOMÍNIO FECHADO PROX. AO PQ. ECOLOGICO - DUAS 
MARIAS - INDAIATUBA - sobrado sendo no Piso Superior 1 suíte 
master com closet, (hidro cuba-dupla e varanda) - 3 suítes com clo-
set e escritório | Piso Terreo com hall de entrada com espaço para 
café, lavabo, sala ampla com pé direito alto (lustre e iluminação 
LED), cozinha planejada, espaço gourmet completo com banheiro 
externo, piscina com piso térmico (Revesto), quarto de despejo, ga-
ragem para 4 carros. Acabamento superior com previsão de eleva-
dor panorâmico, revestimento importado Aglostone (Branco Prime) 
nas escadas, piso PortoBelo, instalação elétrica automatizada, fa-
chada com pele de vidro sendo em condomínio próximo ao parque 
ecológico e ao centro da cidade, com segurança 24h e sistema de 
lazer completo. R$ 2.900.000,00. CORRETOR MÁRCIO LIMA – 
TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

CA09821 - JARDIM PIEMONTE - AT. 332 m² AC. 215 m² - linda casa 
térrea com 3 suítes, sala ampla com pé direito alto, lavabo, cozinha 
planejada com coifa e cooktop, despensa, lavanderia planejada,  
área gourmet planejada, piscina com cascata, banheiro completo 
pra área da piscina, casa de máquinas com espaço pra despensa 
e garagem para 4 autos sendo 2 cobertos. Condomínio com área 
de lazer completa!!! Excelente acabamento e móveis de primeira 
linha. R$ 1.400.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05392 - AT. 138m² - AU. 82m² - APARTAMENTO ALTO PA-
DRÃO COM VISTA PARA PARQUE ECOLÓGICO - LE JARDIN 
RESIDENCIAL -  2 suítes avarandadas sendo 1 com closet, salas 
de estar, jantar e de TV conjugadas (pé direito duplo), lavabo, co-
zinha, área gourmet com churrasqueira com vista panorâmica total 
ao Parque Ecológico, lavanderia, 02 vagas cobertas. Acabamento 
alto padrão em condomínio com portaria 24h, área de lazer com 
piscina com cascata e borda infinita, deck, salão de jogos e de festas, 
sauna seca e úmida, quadra poli esportiva, controle de acesso 24 
horas, 3 elevadores por torre. Venda R$ 1.050.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

AP05387: APARTAMENTO  NO RESIDENCIAL PLACE VIEW  - 
VILA SFEIR - INDAIATUBA/SP. AT. 86.00m². APARTAMENTO 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, ( GUARDA-ROUPA NA SUITE) 
sala de jantar, cozinha planejada americana, banheiros, área 
de serviço, varanda gourmet. 02 vagas de garagem cobertas. O 
condomínio possui academia equipada, piscina, churrasqueira, 
salão de festas, segurança e portaria 24 horas. Imóvel próximo 
ao Parque Ecológico e comércios em geral na área central. OBS: 
O APARTAMNETO ESTA SEM OS MÓVEIS. Valor de Locação: 
R$ 2.500,00. CORRETORA JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: 
(19) 99600-1290.

AP05369 - CENTRO - EDIFÍCIO CAMBURY - AU. 74 m² - Aparta-
mento novo com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala para 2 ambientes, 
WC social, Varanda com churrasqueira e pia, cozinha planejada(mó-
veis estão pra serem entregues) e garagem para 2 autos coberta. 
Área de lazer com piscina, salão de festas, salão de jogos, playground 
e academia. Próximo ao parque ecológico com escolas próximas, 
supermercados e todo o comércio central. apartamento já com tela 
de proteção. R$ 3.000,00 + COND + IPTU. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CH01431 - TERRAS DE ITAICI – AT.1000m², 
AC370m²- 03 dormts., sendo 01 suite, WC social, sala 
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 
– CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

SL01154 -JARDIM MORADA DO SOL- AU.40 m²- salão 
com 01 wc social. não é possível atender o comercio para 
alimentação. R$1.300,00 + IPTU. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

VENDAS

TE06497 - TERRENO A VENDA CONDOMÍNIO 
PARK REAL - AT 150m² - TERRENO EM CONDOMÍ-
NIO FECHADO EXCELENTE TOPOGRAFIA - PARK 
REAL - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PROXIMO  DO 
CENTRO DO PARQUE ECOLÓGICO. CORRETORA 
JUDITE – CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CH01846 - TERRAS DE ITAICI -  Excelente imó-
vel 335 m² de área construída em um terreno de 
1.000 m² sendo: 3 suítes com closet e ar condiciona-
do, escritório, lavabo, mezanino, sala de TV, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha americana, despensa, 
espaço gourmet com churrasqueira e forno de pizza, 
ampla piscina, banheiro externo, campo de futebol. 
Tudo isso cercado de muita tranquilidade e qualidade 
de vida. R$ 2.150.000,00. CORRETORA JUDITE – 
CRECI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

CA09843 - JARDIM TANCREDO NEVES - AT. 150 m² 
AC. 130 m² - Casa bem localizada próxima ao Par-

que Ecológico e Supermercado Good Bom com 
2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, WC social, 
lavanderia, quintal com churrasqueira e garagem 
para 2 autos com portão eletrônico. Aceita finan-
ciamento. Imóvel excelente para investimento R$ 
320.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – 
CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

AP05375 - VILLAGE AZALÉIA - 3 dormitórios, WC 
social, cozinha planejada, sala para 2 ambientes e 
garagem para 1 auto coberta. Condomínio possui 
portaria 24 horas, playground, churrasqueira e salão 
de festa. Ideal para Investidor, localização próxima 
à Rodovia com fácil acesso ao aeroporto e cidades 
vizinhas. R$ 265.000,00. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA9845 - JARDIM BELO HORIZONTE - Sobra-
do, AT.150m², AC.186,56m², 4 dormitórios sendo 1 
suíte master com closet, 3 dormitórios no piso su-
perior, e 1 dormitório térreo, 3 wc, espaço gourmet 
com churrasqueira, acabamento em granito no piso, 
ar condicionado, portão eletrônico, lavanderia, pró-
ximo á bancos, supermercados, escolas, atacadis-
tas e rodoviária. R$ 580.000,00. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-
1797.

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 ecológi-
co. R$ 380.000,00 aceita permuta com terreno. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19)  99414-3299

LOCAÇÃO

AP05367 - JARDIM REGENTE - AU 85 m² 02 dor-
mitórios, sala 02 ambientes, cozinha com armários, 
02 vagas descobertas. R$ 1.400,00 + COND + IPTU. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  
99414-3299

AP05350  - AU.55 m²- VILA HOMERO-SKY HOME 
MOBILIADO- 01 Suíte, lavabo, sala, cozinha plane-
jada, coifa, cooktop, geladeira, forno microondas, 
maquina lava e seca, ar condicionado, persianas 
automatizadas, cama, deposito privativo no andar, 
planejados alto padrão, 01 vaga de garagem. R$ 
2.800,00 + COND. + IPTU. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – 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.

CA09744 - CASA COMERCIAL REFORMADA 
- JARDIM DOM BOSCO - AU 80m²  EM EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO  -  03 SALAS, COZINHA, 
BANHEIRO. R$ 1.950,00 + IPTU. CORRETORA 
VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299
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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.
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, lavanderia 
planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 carros. Possui 
área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.
CA313 – CONDOMINIO VISTA VERDE – R$1.445.000,00 - 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 
TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m²

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 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, aceita permuta até 50% em 
apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, dispensa, 
8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m²

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. 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. 
JD. ALICE – R$1.500,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha planejada, área de serviço e 1 vaga de 
garagem. Possui área de lazer com piscina, quadra, salão de festa e churrasqueira.

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 

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 ame-
ricana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui piscina, 
churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta na piscina 
e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.                         
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.                                                                                                     

CASAS 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, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em 
condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$790 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo 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 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 29589- Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.700,00 + 
Cond + IPTU

3 ref site 9832- Casa Jardim Esplanada  - 3 dorm, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 4.000,00 + IPTU

7 Ref site 31662- Casa Villaggio Di Itaici - 3 dorm, banheiro, 
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 740.000,00

8 ref site 31657 - Jardim Turim  - 3 dorm , wc social, sala, coz, 
área de serviço e garagem R$ 330.000,00

4 ref site 9078 - Apartamento  Centro  - 2 dorm, sala, coz, área 
de serviço e garagem R$ 1.600,00 + IPTU

5 ref site 31533- Apartamento Centro - 2 dorm, sala, coz, wc 
social, área de serviço e garagem - R$ 3.000,00 + Cond

2 ref site 31654- Casa Jardim Esplanada - 3 dorm , sala , coz , 
banheiro, área de serviço e garagem R$ 3.600,00 + IPTU

10 ref site 23696- Terreno  Jardim Portal dos Ipês - Lote de 
394 m² - R$ 400.000,00

11 ref site 30624 - Apartamento  Jardim dos Colibris  - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro social, área de serviço e garagem - R$ 
200.000,00 + Cond

12 ref site 31663 - Apartamento Jardim Juliana  - 3 dorm, 
coz, sala, área serviço e garagem - R$ 270.000,00 + Cond 
+ IPTU

9 ref site 30386- Terreno  Jardim Toscana - Lote de 189 m² 
residencial R$ 260.000,00

1 ref site 8941- Casa Parque das Nações- 3 dorm , sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem R$ 2.600,00 + IPTU
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Classificados

Vende-se sobra-
do - rua princi-
pal da morada do 
sol, sobrado semi 
acabado, parte de 
baixo pronta, par-
te de cima sem 
acabamento, 3 
domi sendo uma 
suíte com saca-
da, sala, cozinha, 
wc social, edícula 
nos fundos com 
quarto, cozinha, 
e banheiro, gara-
gem para 2 carros 
com portão eletrô-
nico e serve para 
ponto comercial, 
aceito carro, ca-
minhão,  como 
parte do paga-
mento R$ 275 mil 
aceito proposta 
em dinheiro avista  
19 99762-7708
Vendo casa no 
Costa e Silva: 
com 3 dom. sen-
do 2 suíte, sala, 
cozinha, lavan-
deria, no fundo 
uma edícula com 
3 cômodos e 1 
banheiro, vaga de 
garagem coberta 
p 3 carros, terreno 
de 250m², próxi-
ma a maravilhas 
do lar, documen-
tação tudo ok, R$ 
330.000,00 Con-
tato 19 99714-
4113 19 - 3875-
4550
Vendo casa no 
parque das fru-
tas: - troco por 
chácara ou casa 
maior - casa com 
3  d o r m i t ó r i o s 
sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, 
cozinha, lavande-
ria, churrasquei-
ra, garagem p/ 2 
carros, terreno de 
150m², área cons-
truída 133m² R$ 
550 mil. telefone: 
(19) 3816-8112
Vende-se casa 
no Jardim Cam-
po Bonito: em 
Indaiatuba ou tro-

99714- 4113 19 
-3875-4550
A p a r t a m e n t o 
locação Rocca-
porena: 2 dorm. 
coz inha ,   wc , 
área de serviço, 
01 vaga de ga-
ragem. Locação 
com intenção de 
compra.  Valor 
da locação R$ 
1.000,00 + cond. 
+ IPTU 19 98346-
2299
Alugo aparta-
mento na Praia 
Grande: para fi-
nais de semana 
e temporada Vila 
Gui lhermina a 
50m da praia Fa-
tima (19) 99564-
4054

 
Vendo Comer-
cio: Em pleno 
funcionamento e 
expansão gran-
de, área para di-
versas atividades 
equipado Cen-
tro de Indaiatu-
ba  Contato: 19 
99257-5156

 
P i lar  do Sul -
-:1.000m² encos-
tado na pista – 
com poço – ape-
nas: R$65.000,00 
a c e i t a 
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 ár-
vores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz, a 
12km do centro. 
R$270 .000 ,00 
aceita lote em 
I n d a i a t u b a 
19.9.9762-7997 
Vende -se  fa -
z e n d a  d e  7 5 
a lque i res  em 
Piracicaba:  Fa-
zenda formada 
em pasto, com 
cocheira, 2 tan-
ques, um córrego 
limpo, energia ao 
lado, uma casa 
simples e toda 
cercada. Contato 
(19)99762-7708.
Venda de sítio 
de um alqueire 
e meio: Plano, 

quartos sendo 1 
suite, 2 banhei-
ros. R Bernadino 
de Campos n 820 
ap 61 Frente, Tra-
tar na Imobiliaria 
Genari, Duvidas 
com proprietario e 
aberto a negocia-
ção contato (11) 
99373-4775
Apto Dueto de 
Mariah: 3 dorm. 
1 suíte, sala, cozi-
nha, sacada com 
churrasqueira 1 
vaga de garagem 
R$ 430.000,00 
Aceita financia-
mento, (próximo 
ao mercado pa-
gue menos da av. 
conceição) Tratar 
com Eugenio 19. 
97410-1479 
JD.  Co l ib r is : 
condomínio vi-
tó r ia  rég ia -02 
dormitórios com 
vaga de garagem 
todo reformado 
-  por  apenas: 
R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra! 
JD.  Paul is ta : 
condomínio co-
cais - 02 dormi-
tórios com vaga 
d e  g a r a g e m 
p o r  a p e n a s : 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
A p a r t a m e n t o 
com 3 dorms: 
na cidade nova - 
R$ 800 mil - (19) 
98254-7703 creci 
74.092
A p a r t a m e n t o 
com 3 dorms no 
bairro chácara do 
trevo - R$370 mil 
- (19) 98254-7703 
creci 74.092 
Apartamento re-
serva vista ver-
de:  12.º segundo 
andar,  3 dorm ( 
1 suíte),  2  va-
gas de garagem 
cobertas  (13) 
99712-3768

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis: 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banhei-
ro, lavanderia, 
sacada, área de 
lazer, 1 vaga de 
garagem, porta-
ria 24hrs play-
ground, incluso 
cond. + IPTU + 
água. Contato 19 

ca por sobrado 
em condomínio 
e volta a diferen-
ça. Casa com 2 
dormitórios sendo 
uma suíte, sala, 
cozinha com ar-
mários embutidos 
e fogão, WC so-
cial, lavanderia 
coberta, quintal 
com área gour-
met com churras-
queira e banheiro, 
garagem coberta 
para dois carros, 
portão eletrônico 
e está no valor de 
350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa 
nova no Jardim 
Colibris: Casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, cozi-
nha, WC social, 
lavanderia, quin-
tal, garagem para 
2 carros, portão 
eletrônico, aceita 
financiamento e 
está no valor de 
290 mil. Contato 
(19)99762-7708
JD. Nair Maria: 
em salto sp.  01 
dormitório-sala, 
cozinha 02 wc 
garagem e quin-
tal  em lote de 
180m² apenas: 
R$175 .000 ,00 
c o n t a t o : 
19.9.9762-7997 
corra!
JD. California 
ao, lado do su-
p e r m e r c a d o 
cato:  bancos, 
boulevard etc.
na Av Paula Lei-
te lote de 150m², 
sendo 02 dormi-
tórios (01-suite) 
sala-cozinha,  wc 
, lavanderia com 
grande área de 
terreno livre na 
frente com entra-
da para vários au-
tos R$230.000,00 
(só o lote vale 
es te  va lor )  f= 
19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1  - próxi-
mo ao boulevar 
em lote de 180m² 
sendo 04 cômo-
dos  na  f ren te 

com garagem e 
02 cômodos nos 
fundos. Apenas 
R$350.000,00. 
C o n t a t o 
19.9.9762-7997 
corra!
Morada do sol 
rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 
f ixas-  conta to 
19.9.9762-7997 
corra!
P q  N a ç õ e s - : 
edícula com 03 
cômodos e wc 
nos fundos + sa-
lão comercial na 
frente em lote de 
250² imperdível! 
R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms 
– financiamento 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
creci 74.092
Casa com 3 dor-
ms: no JD. dos 
impérios - R$380 
mil - (19) 98136-
7331 creci 74.092
Casa com 2 dor-
ms: no JD. Cali-
fórnia – R$280 mil 
- (19) 98136-7331 
creci 74.092

Alugo casa no 
Costa e Silva: 
03 dormi. Sala, 
cozinha, banhei-
ro, lavanderia, 
garagem para 3 
carros. E edícula 
nos fundos com 
3 cômodos e ba-
nheiro.
Casa Locação 
Jd Pau Preto: 
AT. 282,49 AC 
165,53, 3 dorm, 
sala de estar, 
sala de jantar, 
escritório, cozi-
nha, despensa, 
lavanderia, área 
para churrasquei-
ra coberta e WC, 
2 canis, 4 vagas. 
Valor locação R$ 
3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Vendo ap ED. 
Pictor:  Arma-
rios em todo o 
apartamento, 2 

bastante água, 
cerca nova, três 
casas, um grande 
galpão, valor de 
420 mil e aceita 
proposta e parce-
lamento. Contato 
(19)99762- 7708.

 
Compro terreno 
de rua ou con-
domínio: em In-
daiatuba em mé-
dia com 300 m2 
permuta com: VW 
tcross 2021 higli-
ne top linha com 
teto solar pago 
a diferença em 
dinheiro. Fone 19 
33923851 what-
sapp 11 98632 
4131
Vendo terreno 
J a r d i m  C a s a 
Blanca: 152 me-
tros 40 mim de 
entrada e transfiro 
a dívida liberação 
para construção 
início de 2022 já 
possui escritura 
35 mil mais trans-
ferência de dívida 
falar com Fernan-
do 11 94750-0789 
Whatsapp
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 o valor é 
de  R$ 99.228,68  
a vista tem 5% 
d e  d e s c o n t o 
R$ 94 .267 ,25                                                                                           
planos  em 12 e 
24 meses sem 
juros loteamen-
to jardim améri-
ca em cardeal, à 
menos de 9 mi-
nutos do parque 
ecológico de In-
daiatuba lotes a 

partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comer-
cial entrada de R$ 
12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
Procuro casa 
p a r a  A l u g a r : 
Descrição, casa 
de fundo com ga-
ragens obs: Moro 
sozinho. contato 
19 99786-0112
Vendo compu-
tador LG: AIO 
22V270 500gb 
seminovo com 
W i n d o w s  1 0 
r $ 1 . 4 9 0 , 0 0 . 
C o n t a t o 
19.99699.5444 
com Luciano Mal-
pelli.
V e n d o  N o t e -
book:  Acer Ce-
leron, 1.20 GHZ, 
HD 250 GB, Pre-
ço 400,00 memó-
ria 3 GB, com fon-
te 19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Ven-
d o ,  C e l e r o n , 
1.8GHZ, memória 
4GB, HD 500GB, 
com fonte. Pre-
ço R$ 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  ven-
do, branco, Ce-
leron, 1.5GHZ, 
H D , 5 0 0  G B , 
memória, 4 GB, 
Preço, 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Ce-
leron 1.5GHZ, 
HD320 GB me-
mória 4GB, bran-
co por fora,  e 
preto por dentro, 
P reço  400 ,00 
19 98829.0717 
3875-4737
V e n d o  E s t a -
b i l i z a d o r :  3 

e s t a b i l i z a d o r 
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, Ven-
do com todos os 
doces c/ todos os 
doces dentro F. 
3835.7024
Vende-se seca-
dora de roupa 
Brastemp com-
pacto /220V - R$ 
300,00 (19)  9 
996560912

 
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, 
e baba contato 
(19) 98976-3352 
Fatima 
C o n t r a t a - s e : 
Costureira com 
experiência para 
trabalhar em ate-
liê contato Whats  
(19) 99818-7816
O f e r e ç o - m e 
como copeira ou 
acompanhante 
de idosos (sába-
do, domingos e 
feriados) Teresa 
F.: (19) 99738-
2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, enca-
nador, jardina-
gem, eletricista, 
formado pelo Se-
nai – Odair -(19) 
99776-6841
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 
- Edimara
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Edital de Leilão Público Judicial Online e Presencial, nos termos 
da Legislação em Vigor - 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMAR-
CA DE INDAIATUBA. Processo nº 1008339-36.2018.8.26.0248 
– FALÊNCIA DE METALPULLEY INDUSTRIAL EIRELI. 1ª 
Chamada: 17/02/2022 - 13:00 oportunidade em que o(s) bem(ns) 
será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não haven-
do licitantes, seguirá sem interrupção - 2ª Chamada:03/03/2022 - 
13:00, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP, não ha-
vendo licitantes na 2ª Chamada, seguirá 3ª Chamada: 17/03/2022 - 
13:00 onde será aceita a melhor oferta, nos termos do Art. 142, § 3º 
-A, III da Lei 11.101/2005 alterada pela Lei nº14.112/2020. 04 Lo-
tes de bens móveis: Lote 01: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, 
Lote 02: VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 CS 2010/2011, Lote 03: 
VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE CD 2010/2011, Lote 04: 
VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 CS 2010/2011. Local do leilão: Rua 
Laura, 138 - Centro - Santo André/SP. Venda no estado em que se 
encontram, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão 
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agenda-
mento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide 
Edital. Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.
br - (11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes 
Lopes - JUCESP 661.



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 MA-
NUTENÇÃO - Expe-
riência em manuten-
ção predial (pintura, 
alvenaria, elétrica 
básica, jardinagem). 
CNH B. Irá dirigir os 
carros da empresa. 
Residir em Indaiatu-
ba.

BABÁ - Experiên-
cia na função. Para 
atuar em residência 
próximo ao bairro 
Vila Suíça. Residir em 
Indaiatuba. 

CONSULTOR(A) CO-
MERCIAL – Ensino 
médio completo. 
Desejável superior. 
Experiência na área 
de RH. Possuir CNH 
B. Para atuar na área 

comercial: vendendo 
os serviços, visitando 
os clientes com o car-
ro 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. Conhecimen-
to avançado do paco-
te office. CNH B.

ELETRICISTA DE MA-
NUTENÇÃO – Expe-
riência em manu-
tenção elétrica. Para 
atuar na área de ma-
nutenção elétrica/ele-
trônica em máquinas 
e equipamentos CNC. 
Residir em Indaiatuba.

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO – Cursan-
do Superior em Admi-
nistração. Residir em 
Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horário para 

trabalhar em horário 
comercial.

ESTÁGIO EM DESIG-
NER DE INTERIORES – 
Cursando Superior em 
Design de Interiores. 
Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de ho-
rário para trabalhar em 
horário comercial.

ESTÁGIO EM LOGÍSTI-
CA - Cursando Superior 
em Logística. Residir 
em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário 
para trabalhar em ho-
rário comercial.

ESTÁGIO NA ÁREA 
TECNOLÓGICA– Cur-
sando Superior ou Téc-
nico em Automação in-
dustrial ou Elétrica ou 
Eletrônica ou Análises 

de sistemas ou Enge-
nharia ou TI. Residir 
em Indaiatuba. Dis-
ponibilidade de horá-
rio para trabalhar em 
horário comercial.

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.

OPERADOR DE SOL-
DA - Ensino médio 
completo. Conhe-
cimento em Solda 
MIG/MAG, PS008, 
IN014. Experiência 
na área.

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. MARIA BATISTA 
DE SOUZA com 96 
anos, Viúva, sendo 
filha de JOÃO BATIS-
TA DA COSTA e ANA 
MARIA DA SILVEIRA. 
Deixou os filhos: MA-
RIA, SEBASTIÃO, 
OSMAR, OSMA-
RINA, BRASILINA, 
VALDO, SIRLENE 
(Maiores), JOÃO, 
HELENA, VALDA 
(Fal). Falecido (a) 
em: 04/01/2022, e 
Sepultado (a) no 
Cemit. Da Saudade- 
Fernandópolis/ SP 
aos 05/01/2022.

2. ALMIR SOARES 
DA SILVA com 78 
anos , Era Viúvo(a),  
sendo filho(a) de 
EUSEBIO SOARES 
DA SILVA e AMALIA 
RODRIGUES DA 
SILVA. deixa filho(s): 
C L A U D I O M I R O , 
CLAUDEMIR, TAIS (  
MAIORES )., Faleci-
do em: 25/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/01/2022. 

3. HORTÊN-
CIA CAVALCANTE 
BATISTA DE SOUZA 
com 82 anos , Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 
de JOÃO SOUZA FI-
LHO e DIARINA CA-
VALCANTE SOUZA. 
deixa filho(s): FER-
NANDA 48., Falecido 
em: 25/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/01/2022. 

4. JOANA BARBOSA 
DOS SANTOS NAS-
CIMENTO com 72 
anos , Casado (a) com 
ADAILTON TEIZEIRA 
DO NASCIMENTO 
sendo filho(a) de JOA-
QUIM BARBOSA DOS 
SANTOS e JOSEFA 
MARIA DOS SAN-
TOS. deixa filho(s): 
JOSE CARLOS, ANA 
LÚCIA, GILMAR, 
CONCEIÇÃO, JOSE 
RICARDO,  LUCIE-
NE, FABIO, FLAVIO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 25/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 26/01/2022. 

5. MARIA DO CAR-
MO DE FARIA com 83 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de 
JOSE PINTO RIBEI-
RO e LAZARA MARIA 
RODRIGUES. deixa 
filho(s): JOSE, APA-
RECIDO, MARLENE, 
ELIZABETE, SONIA, 
ELIGIA, MATILDE, 
JOEL (Maiores), MA-
RIA (Fal), Falecido 
em: 26/01/2022, e se-
pultado(a) no JD.RE-
CANTO DA SAUDA-
DE,LEOPOLIS PR aos 
26/01/2022.

6. LUDOLFO WOLF 
com 74 anos , Casa-
do (a) com CACILDA 
LUCHETTA WOLF 
sendo filho(a) de HEN-
RIQUE WOLF e BER-
THA MULLER WOLF. 
deixa filho(s): RITA, 
CRISTIANO, JULIA-

NO (MAIORES), Fale-
cido em: 26/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 26/01/2022.

7. FRANCISCA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO 
com 73 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de JOSÉ LUÍS DE 
SOUSA e RAIMUNDA 
MARIA DA CONCEI-
ÇÃO. deixa filho(s): 
MARIA, RAIMUNDA, 
JOSE (MAIORES), Fa-
lecido em: 26/01/2022, 
e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL 
aos 26/01/2022. 

8. THEREZINHA PE-
REIRA DA SILVA com 
74 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de MO-
ACYR PEREIRA DE 
ANDRADE e ROZA 
DE ANDRADE. deixa 
filho(s): DONIZETI, 
ANTONIO, JURAN-
DIR, DELZIRA, GILDO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 26/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/01/2022. 

9. MARIA HELENA 
DE OLIVEIRA DOS 
SANTOS com 61 
anos , Casado (a) 
com EDNALDO DOS 
SANTOS sendo fi-
lho(a) de IGN e JO-
SEFA PETRONILHA 
DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): EDMILSON, 
EDILAINE, EDVALDO 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 26/01/2022, e 

sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/01/2022. 
10. ADOLFO DONI-
ZETI NAIMAISTER 
com 66 anos , Era 
Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de ADOLPHO 
NAIMAISTER e MA-
RIA MORELLI NAI-
MAISTER. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido 
em: 26/01/2022, e se-
pultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 27/01/2022. 

11. ROSA DE SOUZA 
SILVA com 83 anos , 
Casado (a) com DEO-
LINDO SERAFIM DA 
SILVA sendo filho(a) 
de OTAVIANO FRAN-
CISCO DE SOUZA e 
MARIA GUILHERMI-
NA DE SOUZA. dei-
xa filho(s): PEDRO, 
MARIA RITA, NEU-
ZA, VERA, ELIUDA, 
EDNA, EMERSON, 
VAGNER, RAULIANE 
(MAIORES), Faleci-
do em: 26/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/01/2022.
 
12. JOSE MANOEL 
DE ASSUNÇAO com 
76 anos , Era Sepa-
rado(a), sendo filho(a) 
de MANOEL JOA-
QUIM DE ASSUNÇAO 
e MARIA CASSIMIRA 
DE ASSUNÇAO. dei-
xa filho(s): EDSON 
,ADILSON (MAIO-
RES), Falecido em: 
26/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
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DOS INDAIAS aos 
27/01/2022. 

13. MARIA APARE-
CIDA WOLF com 74 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de FER-
DINANDO TONIATI 
e APARECIDA NIZO-
LI. deixa filho(s): JA-
NAINA , ANA PAULA 
(MAIORES), Falecido 
em: 27/01/2022, e se-
pultado(a) no CANDE-
LARIA aos 27/01/2022.
 
14. SANTINA MAR-
TINS ROSA com 86 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de JOÃO 
MARTINS  FILHO e 
ANA VENANCIA DE 
JESUS. deixa filho(s): 
BRÁS, IZAIAS, JOSÉ, 
PAULO , MARIA, MAR-
TA, IRENE, NOEMIA, 
ESTER (MAIORES) 
VALTER(FAL), PE-
DRO(FAL), Falecido 
em: 27/01/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
27/01/2022. 

15. RANULFO FER-
REIRA com 86 anos 
, Era Viúvo(a), sen-
do filho(a) de MA-
NOEL FERREIRA 
SOBRINHO e DO-
LORES FERREIRA. 
deixa filho(s): HER-
LON , EMERSON , 
HERMES , PATRICIA 
(MAIORES), Faleci-
do em: 27/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/01/2022.
 
16. MARIA DE LOUR-
DES GARRIDO com 
87 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) 
de JOÃO CARLOS 
VAIROLETTI e AN-
GELINA MORENO. 
deixa filho(s): GIL-
BERTO, SONIA, 
SANDRA (MAIO-
RES) RONALDO 
(FAL), Falecido em: 
27/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
28/01/2022. 

17. ODEMIR ARAUJO 

DUARTE VIEIRA com 
43 anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de JOSE MOREIRA 
DUARTE e MARIA 
ILDA DE ARAUJO. 
deixa filho(s): THO-
MAS 15, Falecido em: 
27/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
28/01/2022. 

18. MARIA VALDETE 
DOS SANTOS SOU-
ZA com 53 anos , 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de BERNAR-
DO SANTOS SOUZA 
e MARIA VITORINA 
DOS SANTOS. NÃO 
DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 27/01/2022, 
e sepultado(a) no 
VALENÇA BA aos 
28/01/2022.
 
19. SETUKO KATO 
com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de KAZUYA 
KATO sendo filho(a) 
de MASSAKASO 
URISHIMOTO e KINO 
URISHIMOTO. deixa 

filho(s): WALDE-
MAR, NATAL, HELE-
NA (MAIORES) JAIR 
(FAL), Falecido em: 
27/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
28/01/2022.

20. VANDERLEI 
BALDINI com 58 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de 
ORLANDO BALDINI 
e ELZA GATTI BAL-
DINI. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 
27/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
28/01/2022.
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