
Cai a média 
móvel de 
internações 
por Covid

O Departamento Regio-
nal de Saúde 7 (DRS-7), de 
Campinas, ao qual Indaia-
tuba e mais 41 cidades estão 
atreladas, registrou queda de 

Das crianças 
com câncer 
80% se curam

Instituto do Câncer es-
tima que 80% das crianças 
com câncer se curam se 
diagnosticadas cedo.
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Especialista 
condena terapia 
alternativa

Para a doutora em 
física Gabriela Bailas, 
as terapias como The-
tahealing usam conceitos 
errados. 

70,4%: Indaiatuba é a cidade que mais imunizou crian-
ças na Região Metropolitana de Campinas.

Novo técnico 
do Primavera 
perde na estreia

O técnico Wilson Júnior, 
que assumiu o Primavera 
após o time fazer seis jogos 
sem vencer, perdeu a sua 
primeira e abriu ameaça de 
rebaixamento. 

Os vereadores de Indaiatuba desenvolvem uma re-
forma no prédio do Legislativo para torná-lo mais se-
guro e mais acessível para pessoas com deficiência. De 
acordo com o presidente Pepo Lepinsk (MDB), as obras 
vão preservar o patrimônio histórico, mas vão recuperar 
o imóvel para um uso mais adequado. 

Vereadores investem em mais 
segurança e acessibilidade

Editorial 
Em “Boas notícias”, este 

jornal festeja a queda das in-
ternações por Covid-19
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Frutos de Indaiá 
terá  Marcos & 
Belluti este ano

A dupla Marcos & Bellu-
ti é a atração deste ano da 
16ª edição do Troféu Frutos 
de Indaiá, a maior premia-
ção dos melhores de Indaia-
tuba e região. 

Usuários 
criticam novas 
linhas de ônibus

Usuários do transporte 
coletivo de Indaiatuba re-
clamam da mudança de seis 
linhas do serviço, que te-
riam aumentado as viagens. 
Prefeitura nega. 

Captação de 
água de chuva 
é estratégico

A captação de água de 
chuva pode ser um bom in-
vestimento nessa época do 
ano. É possível captar 8 mil 
litros de chuvas por mês em 
casa sem esforço.

“E o Palhaço, tem concerto?” marca a inauguração do 
Centro Esportivo do Videiras (Amadeo Thomazeto) e reu-
nirá artes circenses com a música clássica. 

Orquestra Sinfônica mescla em 
espetáculo o circo e o clássico

39,4% na média de novas in-
ternações diárias de pacientes 
com suspeita ou confirmação 
de Covid-19 nas últimas duas 
semanas. 
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Boas notícias

Artigos

Editorial

DIPLOMAÇÃO: A re-
gional do Ciesp Indaiatuba 
reúne associados nesta sex-
ta-feira (18), às 20h, para a 
diplomação da nova direto-
ria, que tem Sérgio Wolf à 
frente. A regional tem hoje 
250 associados e representa 
11 cidades da região.

 
NÚMEROS: Maior rede 

de atendimento financeiro 
físico do Brasil, o Sicoob 
acaba de passar 6 milhões 
de cooperados. Em pouco 
mais de um ano (até janei-
ro), a instituição juntou mais 
971.302 cooperados. 

FRASE DA SEMANA

“O indicador de morte vai 
acompanhar a queda na mé-
dia móvel de internações”.

Do infectologista André 
Bueno ponderando que a 
morte ocorre algum tempo 
depois do momento da infec-
ção e que, por isto, os óbitos 
também vão cair.

DESAJUSTE: O setor 
de hotelaria vive um mo-
mento de “boom” de ocupa-
ção na Região Metropolitana 
de Campinas. Mas as tarifas 
defasadas têm prejudicado a 
retomada do setor. O índice 
médio de preço está no pata-
mar da pré-pandemia ainda. 

POTENCIAL:  Ao lon-

go de 2021, o Parque D. Pe-
dro Shopping, administrado 
pela Aliansce Sonae, fez 
nada menos que 26 inaugu-
rações. Os novos parceiros 
somam R$ 100 milhões em 
novos investimentos. 

CONTRASTE

Meu time?

José Roberto Magalhães 
Teixeira (PSDB) se tornou 
conhecido na política por 
discordar de Orestes Quércia 
(MDB).

Prefeito de Campinas, 
ele foi um dos articuladores 
do tucanato, contrariando o 
maior líder emedebista da 
época.

A projeção que ganhou 
e os seus bons governos o 
fizeram se eleger deputado 
federal só com os votos de 
Campinas. 

Era esperto para respon-
der e apreciava ser entrevis-
tado por bons perguntadores.

Certa vez, diante do acir-
ramento da rivalidade entre 
o Guarani e a Ponte Preta, 
que viviam ambos bons mo-
mentos, foi perguntado sobre 
qual time torcia.

Se dissesse que era o 
Guarani, perderia votos de 
metade da cidade. O contrá-
rio também era verdadeiro. 

Por isso, nem pestanejou:
- Sou Mogiana.

Depois de várias oscilações ao longo do tempo, sobretudo motivadas pelas atitudes inconsequentes de 
um governo nacional convulso, que prefere negar o óbvio e estupidificar massas de seguidores, o compor-
tamento da Covid-19 começa a dar sinais de enfraquecimento.

Nesta semana, o Departamento Regional de Saúde 7, o DRS-7, cuja sede é em Campinas e ao qual 
Indaiatuba está atrelada, divulgou uma queda na média móvel de internações de 39,4%, o que significa 
menos pessoas sendo obrigadas a recorrer à internação, embora o número de internados ainda seja alto.  

Os dados são do governo do Estado e se restringem ao período das duas últimas semanas, ou seja, 
precisamente o início deste mês de fevereiro. O mesmo comportamento foi observado na DRS-10, cuja 
sede é Piracicaba e que reúne cidades vizinhas de Indaiatuba, onde foi observada uma queda de 37,5%.

É claro que essa é uma notícia positiva e que anima todas as pessoas que pensam na coletividade neste 
país, mas é preciso dizer que está longe de ser uma informação capaz de eliminar os efeitos malévolos da 
pandemia, responsável pela morte inadvertida de 638.835 pessoas de todas as idades até a segunda (14).

Também não é suficiente para suspender os cuidados necessários e fundamentais aplicados até agora, 
como a imunização, com crianças inclusive (Indaiatuba atingiu 70,4% das crianças com a vacinação, veja 
nesta edição); o uso de máscaras e de álcool em gel, além do distanciamento social em todos os níveis. 

Mas a questão é que é um sinal de que o curso da doença começa a mudar. Sem dúvida que há muito a 
fazer. Até porque a média móvel de internações caiu, mas o número de mortes subiu. Alta de 61,9% na área 
da DRS-7. Ainda assim verifica-se que o caminho está correto e que se pode voltar a sonhar com a superação.
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Eloy de Oliveira

De olho no mercado imobiliário aquecido de Indaiatuba, 
Itu e Sorocaba, o empresário Carlos André, engenheiro civil 
formado pela Poli-USP, está trazendo à cidade uma propos-
ta, baseada em tecnologia desenvolvida na Finlândia, que 
produz uma casa de 300 m2 em até oito meses.

O prazo é três vezes menor que a média, mas o empre-
sário diz que o diferencial está nos detalhes. A proposta não 
utiliza construção modular nem pré-fabricada, mas produz 
paredes personalizadas fora da obra. A estrutura de toda a 
casa fica pronta em apenas quatro dias. É conferir.

TECNOLOGIA FINLANDESA 

O Poder Judiciário brasileiro

Marcos da Costa, Advogado, ex-presidente da OAB-SP

Posso substituir o fio dental por palito?
A resposta é não. Mesmo que ele pareça um aliado tão bom quanto o fio dental, é preciso ter prudência. 

Para uma limpeza eficiente, o bom e velho fio dental continua sendo recomendado. Dependendo do tama-
nho do espaço existente, uma escova interdental também é indicada. O palito de dente não limpa adequa-
damente a região entre os dentes. Ele é apenas para aquela situação de urgência e não como rotina. Usar 
um palito pressionando e esfregando de forma intensa a gengiva pode causar esfolamento e consequente 
retração gengival. Não adianta tirar a sujeira e ganhar um problema bucal, certo? 

  Então coloque na sua rotina diária o uso do fio dental, para que vire um hábito usá-lo todos os dias, 
garanto que vai conseguir fazer uma higiene mais adequada evitando principalmente sangramento gengi-
val, mau hálito e principalmente evitar que machuque a gengiva podendo levar bactérias para a corrente 
sanguínea e consequentemente para o coração.  

Cuide-se. Saúde começa pela boca. Procure seu dentista 

Dra. Jéssica Carvalho, Cirurgiã Dentista CRO 128015 - www.dentistanasuacasa.com.br

O Poder Judiciário é, nos países democráticos, a principal coluna de sustentação da paz social. 
É nele que os cidadãos confiam para resolver os seus conflitos e sem ele viveríamos a barbárie da 
justiça com as próprias mãos. 

No Brasil, o Judiciário é estruturado pela Lei Orgânica da Magistratura, uma lei de 1979, antes, 
portanto, da Constituição brasileira de 1988, que alterou toda a estrutura jurídica, política e social 
do país, trazendo as luzes da democracia. 

A nossa Lei Maior, para prestigiar o Judiciário - lembrando que foi promulgada quando saíamos 
do regime de ditadura militar - reservou ao STF a competência para iniciar a tramitação de projetos 
de lei sobre a estrutura da Justiça. Passados 34 anos, até hoje o Supremo Tribunal não encaminhou 
nenhum projeto ao Congresso Nacional.

O Judiciário está claríssimo: não tem interesse em discutir sua estrutura à luz dos princípios da 
Constituição de 1988, resguardando-se na Loman, com pontos como o de 60 dias de férias para 
juízes. O Congresso Nacional, por sua vez, afirmando não debater a Justiça, porque só o STF po-
deria começar essa discussão. E, diante desse impasse, é a sociedade que fica impedida de discutir, 
através de seus representantes, o Poder Judiciário.

Enquanto isso, no último ranking mundial da World Justice Project (WJP), organização que 
reúne estudiosos e ex-autoridades de várias nações, elaborado em 2021 e que mede combate à 
corrupção e ao crime, coloca nossa Justiça criminal nas vergonhosas posições 112ª, em relação à 
eficácia do sistema de investigação; 131ª , quanto a imparcialidade com base em quesitos como 
status socioeconômico, gênero, etnia, religião, origem nacional, orientação sexual ou identidade de 
gênero; 133ª, quando ao respeito aos direitos do preso na prevenção de reincidência; e 138ª, de 139 
países, quanto ao sistema estar livre de corrupção.

Concordemos ou não com os critérios desse ranking, deve servir como mais um alerta para a 
necessidade de profunda discussão da estrutura do Judiciário em nosso país.
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Reformas vão preservar o patrimônio público e meta 
é que o prédio sirva de modelo de inclusão

Câmara investe para 
garantir segurança e 
mais acessibilidade

Diante da necessidade 
de preservação peri-
ódica do patrimônio 

público e de atendimento às 
normas de acessibilidade, a 
Câmara de Indaiatuba deu 
início a intervenções de ade-
quação em suas dependências. 
As obras começaram há duas 
semanas e devem terminar no 
fim de julho.

“Desde o dia da posse, 
percebi que a acessibilidade 
era uma questão que precisaria 
ser resolvida aqui na Câmara. 
Essa é a casa do povo e a casa 
do povo deve ser de todos. 
Após recebermos instruções 
do Corpo de Bombeiros e do 
Comdefi (Conselho Municipal 
para Assuntos da Pessoa com 

Deficiência), projetamos uma 
readequação que vai tornar 
o Legislativo uma referência 
em inclusão, disse o presiden-
te da Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB).

Inaugurado no início da 
década de 80, o prédio deve 
passar por manutenção para 
garantir o zelo com o bem 
público, a segurança de funcio-
nários, vereadores e cidadãos 
e a dignidade de todos os que 
frequentam a sede do Poder 
Legislativo.

O foco desta revitalização 
são as condições de acessibili-
dade. Entre as ações empreen-
didas está a instalação de mais 
um elevador e de duas estações 
elevatórias para pessoas com 

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA CÂMARA

Escada de acesso ao plenário de 
votação, que ganhará um elevador 
de apoio e estações elevatórias

dificuldades de locomoção 
– demandas apontadas pelo 
Comdefi.

Pisos, revestimentos e ins-
talações elétricas e hidráulicas 
passarão por revisão e substi-
tuição, em consonância com 
normas técnicas de segurança 
e acessibilidade exigidas pelo 
Corpo de Bombeiros.

As intervenções estão sen-
do realizadas pela empresa 
vencedora da licitação re-
alizada no ano passado. O 
investimento é proveniente de 
recursos próprios da Câmara – 
uma das mais econômicas do 
Estado de São Paulo e a mais 
econômica entre as das grandes 
cidades da Região Metropoli-
tana de Campinas (RMC).

Vereadores usam férias para cobrar
Entre dezembro do ano 

passado e fevereiro deste ano, 
o número de ofícios encami-
nhados pelos vereadores de 
Indaiatuba aos órgãos públicos 
superou a marca de 300. E, na 
próxima sessão ordinária, a 
acontecer segunda-feira (21) 
já tem mais de 200 matérias 
protocoladas na secretaria, 
uma vez que a Câmara não 
parou, mesmo durante o re-
cesso parlamentar, segundo 
informou o presidente Pepo 
Lepinsk (MDB).

De dezembro a fevereiro, 
os 12 vereadores do município 
encaminharam para a Prefei-

tura e outros órgãos públicos 
307 ofícios, a maioria com 
solicitações referentes a obras 
ou serviços para a cidade e 
seus bairros. 

“O trabalho de todos os 
vereadores continuou, do aten-
dimento ao cidadão às visitas 
aos bairros e à formulação de 
propostas”, declarou Pepo. 
“Além disso, ainda tivemos 
uma sessão extraordinária no 
começo de fevereiro, na qual 
três projetos do prefeito de 
relevância foram analisados e 
aprovados”. 2022 é o segun-
do ano da atual Legislatura 
(Hellica Miranda).



Mais de 30 mil eleitores 
têm título cancelado

Quem não regularizar, não vota 

Por não terem votado nas 
últimas três eleições 
sem justificar ausência 

às urnas ou por não ter feito a 
revisão de eleitorado, 33.494 
eleitores em Indaiatuba estão 
com o título cancelado, segun-
do o Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo (TRE/SP).

Os eleitores cancelados, 
para poderem votar nas Elei-
ções 2022, devem solicitar 
revisão ou transferência até 
o dia 4 de maio, ou seja, 150 
dias antes do pleito, conforme 
previsto na Lei das Eleições 
(Lei nº 9.504/97 – artigo 91).

Portanto, para evitar con-
tratempos, é importante se 
antecipar para quitar eventu-
ais débitos e poder exercer o 
direito de participar da esco-
lha dos próximos deputados 

estaduais, deputados federais, 
governadores, senadores e 
presidente da República. 

Como proceder
Os eleitores cancelados, 

para poder votar nas Eleições 
2022, devem solicitar revisão 
ou transferência (em caso de 
mudança de município) pelo 
atendimento online do TRE-
-SP para regularizar a situa-
ção eleitoral através do link 
https://www.tre-sp.jus.br/elei-
tor/atendimento-online/aten-

dimento-online.
Para saber se está irregu-

lar com a Justiça Eleitoral 
acesse www.tse.jus.br/elei-
tor/titulo-e-local-de-votacao/
copy_of_consulta-por-nome.  
Em seguida, no sistema insira 
as informações e os documen-
tos solicitados e acompanhe o 
requerimento.

Para mais informações, os 
eleitores devem se dirigir ao 
cartório eleitoral que fica na 
rua Treze de Maio, 834, cen-
tro. Consulte horários.
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DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Os eleitores que estão 
com o título cancelado e 
não regularizarem a situação 
com a Justiça Eleitoral, até 
o dia 4 de maio, poderão 
sofrer punições como: não 
poderem votar nas eleições 
2022; não tomarem posse 
em concurso público caso 
tenham passado; não con-
seguirem tirar passaporte 
ou CPF.

Também não conseguem 
renovar matrícula em esta-
belecimento de ensino ofi-

cial; não conseguem obter 
empréstimos em estabele-
cimentos de crédito manti-
dos pelo governo; e ficam 
impedidos de participar de 
concorrência pública ou 
praticar qualquer ato para 
o qual se exija quitação do 
serviço militar ou imposto 
de renda. 

Além disso, o eleitor terá 
de pagar multa que deverá 
ser calculada pela Justiça 
Eleitoral no momento em 
que for regularizar. (DK)

Para ter direito ao voto nas eleições 2022, essas pes-
soas devem regularizar a situação até o dia 4 de maio

Cidade tem mais de 150 mil hoje
Em Indaiatuba, de acordo 

com o TRE/SP, há 151.749 
eleitores aptos a votar nas 
Eleições 2022. Neste ano a 
votação em primeiro turno 
ocorrerá no dia 2 de outubro 
e o segundo turno, se houver, 
em 30 de outubro, datas nas 
quais serão escolhidos os 
próximos deputados esta-
duais, deputados federais, 
governadores, senadores e 
presidente da República. 

O TRE informa que os 

eleitores que ainda não fize-
ram o recadastramento bio-
métrico não serão impedidos 
de votar, pois a coleta da 
biometria está suspensa em 
todo o Brasil, em razão da 
pandemia da Covid-19 como 
forma de evitar a expansão 
do contágio da doença, so-
bretudo neste período em 
circulam novas variantes do 
coronavírus, e não há, por 
enquanto, previsão de ser 
retomada. (DK)

Eleitores com título 
cancelado precisam 
se apresentar à Jus-
tiça Eleitoral

DIVULGAÇÃO/TSE
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Veja importância do advogado na 
defesa do direito do consumidor
O que é o direito do 

consumidor? É 
uma área do direito 

que se baseia no Direito Ci-
vil e no direito empresarial 
para estudar e desenvolver 
regras, leis e protocolos que 
visam aprimorar as relações 
entre fornecedores e consu-
midores.

De um modo geral, o di-
reito do consumidor existe 
para avaliar e regulamentar 
processos de compra e ven-
da ou acordos comerciais 
de qualquer natureza, até 
mesmo através da internet. 
Através do direito do con-
sumidor é possível reparar 
e reaver situações de dano 
ou prejuízo ocorridas nesse 
tipo de transação.

Principais direitos 
Na legislação brasileira, 

o CDC (Código de Direito 
do Consumidor) estabelece 

uma série de direitos que 
são a base da proteção das 
relações de fornecedores 
e consumidores. O Art. 6° 
afirma os seguintes direitos:

Direito à vida, saúde e 
segurança: garante que os 
produtos e serviços comer-
cializados não ofereçam ris-
co aos consumidores;

Direito à educação, in-
formação e liberdade de es-
colha: garante que os con-
sumidores tenham acesso 
a todas as informações do 
produto para nortear suas 
decisões;

Direito à proteção con-
tra publicidade enganosa 
e abusiva: impede a veicu-
lação de informação falsa 
para enganar e confundir o 
consumidor;

Direito à proteção con-
tratual: garante que con-
tratos sejam cumpridos e 

impede cláusulas e outros 
dispositivos abusivos;

Direito à prevenção e re-
paração de danos: garante 
que danos e outras formas 

Os direitos estabelecidos 
no Art. 4° do CDC (Códi-
go de Defesa do Consumi-
dor) servem para definir 
algumas regras e diretrizes 
fundamentais para nortear 
qualquer relação ou acordo 
comercial. Agora que você 
já sabe quais são os direitos 
do consumidor, deve estar 
atento às seguintes regras:

Alimentos não podem 
conter substâncias danosas 
à saúde;

O fornecedor deve in-
formar o consumidor sobre 
eventuais riscos que o pro-
duto pode causar à saúde;

A publicidade deve con-
ter apenas informações 
verdadeiras sobre as carac-
terísticas e propriedades 
principais do produto;

A publicidade não pode 

REPRODUÇÃO

Principais regras que regem relação estão definidas em um código Onde devo 
reclamar em 
caso de haver 
violação?

ser abusiva, isto é, não pode 
causar discriminação, nem 
provocar violência, e res-
peitar outras restrições;

Contratos
Os contratos devem ter: 

1) letras em tamanho sufi-
ciente para fácil leitura, 2) 
linguagem simples, 3) cláu-
sulas destacas, caso limitem 
os direitos do consumidor;

Contratos não podem ter 
cláusulas abusivas ou proi-
bidas (cláusulas abusivas 
são aquelas que geram pre-
juízo para o consumidor em 
benefício do fornecedor);

Produtos e serviços de-
vem conter informações 
claras e completas em lín-
gua portuguesa;

As informações devem 
tornar claras as característi-

de lesão sejam reparadas;
Direito à facilitação da 

defesa de direitos: o con-
sumidor pode utilizar dos 
instrumentos legais para 

defender os seus direitos;
Direito ao serviço públi-

co adequado e eficaz: im-
põe o apoio realizado pelos 
órgãos públicos.

Esses são direitos bási-
cos do consumidor. Sempre 
que você se sentir lesado 
por perceber que algum 
desses direitos foi violado, 
reclame. 

Sobre o autor
Percival Nogueira de 

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

Consumidor precisa ficar atento para que não seja prejudicado nas compras

cas do produto, como com-
posição, quantidade, preço, 
garantia, prazo de validade, 
nome do fabricante e even-
tuais riscos que possa trazer 
à segurança e à saúde do 
consumidor;

O consumidor pode exi-
gir o cumprimento do anun-
ciado, assim como desfazer 
o contrato ou aceitar outro 
produto de igual valor, sem-
pre que o fornecedor não 
cumprir o acordado;

Termos de garantia de-
vem informar o que está ga-
rantido, qual o prazo da ga-
rantia, e o lugar onde pode 
ser exigido;

Para compras a prazo, o 
fornecedor deve informar: o 
preço do produto em moeda 
nacional, o valor dos juros 
de mora e a taxa de juros do 

A primeira forma de repara-
ção deve ser tentada diretamente 
com o fornecedor do produto ou 
serviço. A partir daí, caso o con-
sumidor julgue que a reparação 
foi injusta e insuficiente diante 
do dano causado, deverá procu-
rar os órgãos de proteção ao con-
sumidor da sua cidade.

Em todas as capitais brasilei-
ras, o Procon é o órgão respon-
sável por orientar consumidores 
que se sintam lesados após a con-
tratação de produto ou serviço. 

O Procon é especializado em 
orientar consumidores nas se-
guintes áreas: alimentos, assun-
tos financeiros, educação, habi-
tação, produtos, saúde e por fima 
na área de serviços.

financiamento, acréscimos 
estabelecidos na lei, quanti-
dade e data de vencimento 
das prestações, assim como 
o valor total a ser pago à 
vista ou financiado;

O fornecedor deve evitar 
todo e qualquer tipo de prá-
tica abusiva.

O que fazer?
A primeira providên-

cia a ser tomada é guardar 
todos os comprovantes de 
pagamento e de contratação 
do serviço. A partir daí, a 
reparação pode ser tentada 
diretamente com o forne-
cedor. Caso o fornecedor 
se recuse, ou o consumidor 
acredite que a reparação 
não é suficiente, então de-
verá procurar os órgãos de 
proteção ao consumidor ou 
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Estação mais chuvosa do ano pode 
solucionar problemas de escassez na 
torneira, segundo especialistas

O Brasil passou a viver, 
a partir de 2014, os 
primeiros grandes 

focos daquilo que pode ser 
a maior crise hídrica de sua 
história. Com um problema 
grave de seca e de gestão dos 
recursos naturais, o país vem 
apresentando níveis baixos 
em seus reservatórios em 
épocas do ano em que eles 

Captar água de chuva é estratégico

costumam estar bem mais 
cheios. 

Segundo a ONU (Orga-
nização das Nações Unidas), 
atualmente cerca de 80 países 
enfrentam problemas de abas-
tecimento. Além disso, mais 
de um bilhão de pessoas não 
têm acesso a fontes de água 
de qualidade. 

Por isso, a captação de 
água da chuva vem sendo cada 
vez mais usada nas grandes 
construções, como edifícios 

e indústrias e também em re-
sidências e o aproveitamento 
da água para fins não potáveis 
surge como uma oportunidade 
para preservação desse recur-
so em áreas urbanas. 

Em 2017, a captação de 
água da chuva foi incluída na 
legislação de águas do país 
com o objetivo de incentivar 
e promover a captação, a pre-
servação e o aproveitamento 
de águas pluviais.

Reaproveitamento
Pensar em maneiras de 

reutilizar a água é uma forma 
de controlar perdas e evitar 
desperdícios, além de minimi-
zar o consumo de água. 

Por isso, os projetos de 
novas edificações já preveem 
o uso de cisternas que arma-
zenam a água da chuva. Este 
recurso diminui a compra de 
água potável para estes fins, 
ainda mais quando a água é 
um recurso que pagamos duas 
vezes, na maioria das edifi-
cações: quando recebemos 
da concessionária e quando 

devolvemos em forma de 
esgoto. 

Porém, a água pluvial não 
é potável, ou seja, não pode 
ser consumida para beber e 
nem fazer alimentos, pois no 
processo de coleta de água da 
chuva, são utilizadas áreas 
impermeáveis, normalmente 
o telhado. 

A primeira água que cai no 
telhado, lavando-o, apresenta 
um grau de contaminação 
bastante elevado e, por isso, 
é aconselhável que seja des-
prezada. 

A água da chuva pode ser 

REPRODUÇÃO/GOOGLE

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br 

É possível captar quase 8 mil litros de 
água de chuva por mês em uma casa

reaproveitada em diversos 
locais da residência como 
jardins, calçadas, lavagem de 
carros, além de descarga de ba-
nheiros e lavagem de roupas.

Atitudes como mencio-
nadas acima podem gerar 
economia tanto de água como 
financeira. Ao lavar uma cal-
çada com mangueira por 15 
minutos, por exemplo, uma 
pessoa gasta em médica 279 
litros de água. Ao utilizar um 
balde com água da chuva, uma 
pessoa aproveita um recurso 
que ia se perder e ainda eco-
nomiza água tratada.

Como montar sistema de captação em casa
Dicas dadas pela coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade 
Anhanguera, professora Ana Flavia Batista de Aguiar Afonso.
1 - Faça uma checagem do telhado, pois essa área será a fonte principal para 
captar a água da chuva. Caso note uma sujeira excessiva, providencie uma 
limpeza, lembrando-se das calhas;
2 - Evite a coleta nos dez primeiros minutos de chuva. É nesse momento que 
estão os maiores índices de sujeira e que sobrecarregam os filtros das cisternas;
3 - Escolha a cisterna ideal para a residência. Aquelas que podem ser instaladas 
sob o chão tem a vantagem de manter a água acumulada em temperaturas 
mais baixas, já que elas não sofrem a incidência de luz;
4 - Para escolher o reservatório adequado, confira primeiro a capacidade da 
caixa d´água. Assim, você escolhe o produto que mais se adeque a sua realidade 
e complemente o uso doméstico. 
5 - A cisterna pode ser feita de alvenaria, plástico modular e fibra de vidro. É 
importante assegurar que o material não transmita cheiros ou odores e que 
preserve a qualidade da água.
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Revenda oferece um ano de garantia
ARQUIVO PESSOAL

Período é inédito 
em Indaiatuba; 
média comum na 
cidade é o prazo 
de três meses

A Avenida Veículos es-
pecialista em vendas 
no setor automotivo 

de carros novos e seminovos, 
está inovando na oferta de ga-
rantia. Em vez dos três meses 
que são comuns na maioria 
das revendas da cidade, a 
empresa dá um ano.

A empresa vende em mé-
dia 50 carros por mês, segun-
do seus proprietários Eric 
Ferreira, de 36 anos, e José 
Renato Rocha, de 29 anos,, 
e, antes da entrega de cada 
automóvel para o consumidor 
é aplicada uma higienização 
interna com jatos de ozônio, 
acabando com 100% das 
bactérias.

A revenda vem atuando 
na cidade de Indaiatuba desde 

sim em focar na loja atual, 
em Indaiatuba, melhorando, 
aprimorando e expandindo 
“e abastecendo a cidade cada 
vez mais com o que há de 
melhor em veículos novos e 
seminovos, vendendo em ní-
vel Brasil. “A loja está sempre 
a frente e inovando, trazendo 
novidades.”, comenta. 

*Rayane Lins integra o Pro-
grama de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.

2018, completando seus 4 
anos em março deste ano.

A loja conta com 3 vende-
dores treinados pelos próprios 
donos da empresa desde sem-
pre apaixonados por carros. 

O estabelecimento conta 
com veículos selecionados, 
setor de pós-venda, setor 
administrativo para toda a 
parte de documentação dos 
veículos, além de uma área 
de preparação com profissio-
nais certificados em estética 
automotiva.

Planos futuros 
Os empresários informa-

ram que o mercado automo-
tivo atual vem se expandindo 
cada vez mais. Comparado 
ao ano passado, o setor prevê 
um avanço de 12% nesse ano 
de 2022, onde a produção nas 
montadoras deve aumentar 
em relação a 2021. A partir do 
fim do primeiro ou início do 
segundo semestre de 2022, o 
comércio de semicondutores 
segue se recuperando.

Eric e José por enquanto 
não pensam em expandir 
a loja para mais cidades e 

A Avenida Veículos 
trabalha forte o seu marke-
ting no Instagram e em 
outras redes sociais. 

O responsável por essa 
área, John Rosa, de 24 
anos, comenta que o Ins-
tagram da empresa conta 
com mais de 20 mil segui-
dores, onde são postados 
conteúdos diariamente e 
está crescendo cada vez 
mais.

 “Em nosso perfil da-
mos dicas sobre automó-
veis, de como cuidar do 

Empresa foca no marketing
seu carro, além de notícias 
sobre o mundo automobi-
lístico, wallpapers para ce-
lular e até mesmo playlist 
para escutar enquanto vai 
para o trabalho ou está 
viajando. É um Instagram 
perfeito para quem é apai-
xonado por carros”.

 Na rede social também 
são postadas fotos e víde-
os mostrando tanto a parte 
interna quanto a externa 
dos carros disponíveis 
em estoque para ajudar o 
consumidor. (RL).

xxxxx

xxxx
REPRODUÇÃO

Os proprietários Eric Ferreira e José Renato Rocha em frente à loja

xxxxx

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

Endereço: Av. Visconde. 
de Indaiatuba, 921 - Vila 
Vitoria I, Indaiatuba - SP.
Horário de atendimento: 

• Segunda a sexta – 
08:30 às 18:30

• Sábado – 08:30 às 13:30
• Domingo – fechado

Contato: (19) 3835-0800
WhatsApp: (19) 99797-

6865
Site: www.avenidaveicu-

losindaiatuba.com.br
Instagram: @avenidavei-

culosindaiatuba

SERVIÇO
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Para alguns, ter um valor 
guardado e não o colocar no 
investimento mais atrativo 
pode parecer no mínimo estra-
nho, afinal, se está investido, 
é para gerar o máximo de 
rentabilidade possível não é 
mesmo? Nem sempre. 

Alguns investimentos ou 
uma parte dos seus recursos 
devem ser alocados em ativos 
com alta liquidez, mesmo que 
isso signifique baixa rentabili-
dade pois o objetivo principal 
dele não é crescer seu patrimô-
nio, mas sim te atender numa 
necessidade e cumprir o seu 
nome: reserva de emergência. 

Essa reserva será sacada 
quando você ficar desemprega-
do, quando alguém da sua famí-
lia ficar doente, ou até quando 
algo que você nunca imaginou 
em sua vida vier acontecer. 

Mas não devemos confun-
dir reserva de emergências 
com reserva de oportunidades, 
aquele valor que você separa 
para atender uma necessidade 
de negócios, aquela chance que 
você sempre esperou, aquele 
cavalo selado que passou na 
sua porta, esse valor deve ser 
separado em valores diferentes 
e, se possível, até em contas di-
ferentes para não se atrapalhar. 

Quanto ao valor, não existe 
receita de bolo, mas a maioria 
concorda que o valor de 6 a 12 
meses de sua despesa mensal 
seja suficiente para completar 

sua reserva de emergência, o 
que passar disso você pode 
alocar em reservas de oportu-
nidades e aí por diante. 

Mas qual o problema de 
aplicar esse saldo em inves-
timentos mais arriscados? A 
resposta está no que chamamos 
de triangulo do investimento, 
cujas bases são rentabilidade, 
risco e liquidez. 

Se eu investir buscando 
liquidez ou a facilidade que a 
aplicação pode ser convertida 
em dinheiro, renuncio à renta-
bilidade. Se buscar risco para 
ter mais retornos, renuncio à 
liquidez. E finalmente a renta-
bilidade que pode vir por meio 
de proventos, juros e valoriza-
ção do ativo. 

Se existisse um investi-
mento que tivesse os três em 

perfeito equilíbrio, o mundo 
dos investimentos seria mui-
to mais tranquilo, mas nem 
preciso dizer que não existe. 

Por isso respeite seu perfil 
de investidor, comece sua 
reserva de emergência e não 
deixe para amanhã, porque 
amanhã vai custar mais caro 
que hoje.

Preciso mesmo ter uma 
reserva de emergência?

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

É importante ter em mente que essa não pode ser uma 
prática isolada, mas sim algo recorrente. Muitas vezes é 
mais vantajoso investir uma quantia baixa, mas todos os 
meses, do que investir um valor maior uma única vez. 
Portanto, faça disso um hábito (foto 1).

Chegou a hora de definir quanto será o valor a ser 
investido. Não há um valor exato a ser indicado, é neces-
sário avaliar as condições de cada indivíduo. No entanto, 
recomenda-se que, inicialmente, seja destinado 10% da 
sua renda para investimentos. Esse valor poderá aumentar 
conforme for possível, chegando a 20% ou até mesmo 
30% da sua renda.

Quanto deve ser o valor do seu investimento mensal?
REPRODUÇÃO

PROPÓSITO: Qual caminho seguir quando não se sabe aon-
de quer chegar? A primeira etapa, antes de dar início aos seus 
investimentos, é definir o caminho a ser trilhado. Para isso, sai-
ba o que deseja conquistar. É comum o desejo de economizar, 
poupar e investir, buscando uma evolução financeira, o aumen-
to do poder de compra. No entanto, tudo isso só valerá a pena 
se houver um propósito, um objetivo a ser alcançado. Portanto, 
antes de mais nada, defina suas metas! Este passo pode ser mais 
difícil do que aparenta ser. Ficar rico não é uma meta. Afinal, 
metas devem ser claras e bem definidas. Para começar, pense 
no que você quer, o prazo, o valor e o motivo do seu desejo.

PERFIL: Para definir a melhor forma de investir é necessá-
rio conhecer o seu perfil de investidor, isto é, as suas carac-
terísticas e seus objetivos financeiros. Classificamos o in-
vestidor em um dos três perfis pré-definidos, considerando 
principalmente a sua tolerância ao risco. Temos então os 
seguintes perfis: Conservador: Costuma dar preferência a 
investimentos mais seguros, ainda que ofereçam baixa ren-
tabilidade. Pretendem reaver o valor investido num curto 
ou médio prazo. Comum não ter grande afinidade com 
investimentos e tributos. Moderado: Um perfil que busca 
rentabilidade ao mesmo tempo que preza pela segurança, 
aceita correr determinados riscos. Costumam investir em 
opções mais conservadores e diversificar com opções mais 
arriscadas. Arrojado: Preza pelos maiores retornos, assu-
mindo grandes riscos. Diversifica seus investimentos e cos-
tuma ter bom entendimento em finanças

RISCOS: Não existe investimento sem risco. Alguns possuem 
um risco maior que outros, mas todos devem ser vistos com 
muita atenção. Portanto, precisamos saber quais são esses ris-
cos de investimentos e como avaliá-los.
Riscos estão relacionados à incerteza de rentabilidade do seu 
investimento, a segurança de lucrar e não perder dinheiro. Te-
mos três tipos de riscos, sendo: Risco de Mercado: Relaciona-
do à oscilação do mercado, por conta das mudanças nas taxas 
de juros e no câmbio. Risco de Crédito: Possibilidade de levar 
um “calote”, ou seja, risco de inadimplência de uma transação 
financeira, como quando uma empresa emite um título, mas 
não cumpre sua obrigação, deixando de realizar o pagamento 
aos seus credores. Risco de Liquidez: Diz respeito à facilidade 
em resgatar uma aplicação, ou seja, a velocidade em que você 
consegue transformar seu investimento em dinheiro. 



Usuários reclamam que mudanças 
em linhas de ônibus causam atrasos

Implementada no dia 
24 de janeiro pela Sou 
Indaiatuba, operadora 

do transporte coletivo da 
cidade, a terceira fase 
do seccionamento de li-
nhas segue desagradando 
muitos moradores. Com 
as mudanças, seis linhas 
municipais (301, 302, 306, 
310, 312 e 313) passaram 
a operar de forma diferen-
te, com o ponto final sendo 
direcionado para o Termi-
nal Central. Segundo os 
usuários, essas alterações 
têm dificultado a vida de 
quem depende dos ônibus.

“Antes eu conseguia 
ir trabalhar direto, agora 
preciso pegar dois ônibus 

para chegar ao trabalho”, 
disse Carol Almeida. A 
reclamação da moradora é 
constante quando o assun-
to é tema nas redes sociais. 
Sueli Sousa, que depende 
do transporte público para 
se locomover ao trabalho, 
comentou que precisa sair 
mais cedo de casa e mes-
mo assim chega atrasada. 
“Já estava ruim, agora 
piorou. O Jardim Oliveira 
Camargo sempre foi pre-
judicado com os ônibus, 
agora só um circulando e 
ainda tem que descer no 
terminal e ficar esperando 
outro pra ir trabalhar e pra 
voltar pra casa. O pobre só 
se lasca”.  

A mudança no trajeto 
das linhas e a modifica-
ção do ponto final para o 
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Operadora do sistema colocou o pon-
to final de seis linhas no Terminal 
Central, obrigando os passageiros a 
complementarem a viagem 
LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Em nota, a Prefeitura 
de Indaiatuba explicou que 
o setor de Fiscalização do 
Departamento de Trans-
porte está acompanhando 
as linhas para avaliar as 
mudanças que foram rea-
lizadas. “No final de feve-
reiro será possível dar um 
parecer mais efetivo sobre 
as alterações das linhas”, 
justificando que é necessário 
ao menos um mês para que 
os resultados sejam mais 
bem avaliados. 

Por conta da pandemia de 
Covid-19, existe desde 2020 
uma lei que destina repasses de 
verba pública para a empresa 
responsável pelo transporte 
coletivo de Indaiatuba, a Sou In-
daiatuba. A justificativa, à época, 
foi a inviabilidade de se manter 
o serviço, visto que o número 
de passageiros caiu durante o 
começo da pandemia e os preços 
de combustível tiveram alta. 

Em 06 de abril de 2021, a lei 
foi atualizada e o limite mensal 
do repasse, que era de R$ 529 

Para Prefeitura, aumentou a oferta de transporte Empresa recebe subsídio

Com relação à reclama-
ção sobre a necessidade de 
um pagamento de dupla 
passagem, o Departamento 
de Transporte informou que 
desde o início da terceira 
etapa de seccionamento 
foram registradas apenas 
cinco ocorrências, em todos 
os casos o usuário foi ressar-
cido da cobrança da tarifa. 

O número de viagens 
também aumentou. Segun-
do a administração munici-
pal, as linhas para o Distrito 

Industrial aumentaram de 
13 para 15 viagens, A linha 
Oliveira Camargo/Mercedes 
subiu de 19 para 23 viagens, 
assim como ocorreram au-
mentos nos bairros Caminho 
da Luz e Europa/Veredas. 

Perguntada se há novas 
mudanças previstas para 
as linhas municipais, a 
Prefeitura informou que 
não, ao menos por en-
quanto, conforme o pla-
nejamento de mobilidade 
urbana. (LM).

Terminal Central foram 
realizadas para que os 
circulares desse trajeto 
realizassem viagens mais 
curtas. Com isso, os usuá-
rios são deixados no Ter-
minal e precisam aguardar 
um outro ônibus. Em tese, 
o passageiro não precisaria 
pagar mais uma passagem, 
uma vez que o projeto de 
integração prevê interva-
los de até 80 minutos para 
que isso ocorra, porém não 
é o que tem acontecido, 
segundo os usuários.

ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI

TERCEIRA FASE DO SECCIONAMENTO DE LINHAS  

Fonte: Sou Indaiatuba

301 - Vila Mercedes - Tancre-
do Neves - Distrito Industrial 

302 - Castelo Branco - Vila Furlan

306 - Nove de Julho - Parque São 
Lourenço

310 - Jardim Oliveira Camargo - 
Mercedes/Mini Hospital

312 - Jardim Oliveira Camargo - 
Rua dos Indaiás

313 - Colinas via Jardim Europa – 
Veredas

301 - Praça Dom Pedro/Terminal Cen-
tral - Distrito Industrial/Tancredo Neves 

302 - Castelo Branco/Caminho da 
Luz - Terminal Central

306 - Dom Pedro/Terminal Cen-
tral ao Parque Corolla/Tancredo 
Neves

310 - Oliveira Camargo/Terminal 
Central

312 - Mini Hospital/Tancredo Ne-
ves/Terminal Central

313 - Jardim Europa/Colinas/Vere-
das/Terminal Central

Antes Depois

Passageiros aguardam ônibus em ponto com irrita-
ção por terem de ampliar suas viagens

mil, foi extinguido. A empresa 
recebeu dos cofres públicos 
mais de R$ 9 milhões entre os 
meses de janeiro e novembro 
de 2021, que foram suficientes 
para manter a atividade mesmo 
na pandemia. Os dados estão 
no Portal da Transparência da 
Prefeitura de Indaiatuba. 

A Sancetur, dona da Sou 
Indaiatuba, também tem contrato 
desde 2020 com a Prefeitura para 
a prestação de serviços de trans-
porte escolar. O contrato é válido 
até fevereiro de 2023. (LM) .
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Começa a 
preparação 
do 16º Frutos 
de Indaiá 
Evento acontece 
no segundo se-
mestre de 2022 
e vai reconhecer 
e homenagear 
empresas e em-
presários de 
destaque

A12

HELLICA MIRANDA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Reconhecido como 
maior evento de pre-
miação de Indaiatuba 

e região, o Troféu Frutos de 
Indaiá  criado em 2005, com 
o intuito de premiar e cele-
brar pessoas e empresas que 

produzem na cidade, gerando 
emprego e renda e sendo 
responsáveis por fazer de In-
daiatuba uma das melhores ci-
dades para se morar em todo o 
Brasil, teve os preparativos da 
16º edição iniciados neste mês 
e a programação é que a festa 
ocorra no segundo semestre.

O troféu, desenhado pela 
artista plástica indaiatubana 
Maria Vaz (Memê), simboliza 
uma folha de palmeira, uma 
vez que “Indaiá”, em tupi-gua-
rani, quer dizer “palmeira”, 
uma árvore que representa 
triunfo, ascensão e força, de-
vido às suas raízes fortes.

Baile do Nêgo Véio
A última edição, que acon-

teceu em 6 de novembro de 

2021, contou com apresenta-
ção do cantor Alexandre Pires, 
que trouxe seu espetáculo O 
Baile do Nêgo Véio 2, per-
formando grandes sucessos 
(como “Que se chama amor”, 
“Essa tal liberdade”, “Mo-
rango do Nordeste” e “Sai 
da minha aba”), além de hits 
dos mais variados gêneros, do 
forró ao rock, passando pelo 
axé e pelo pop. 

Desde sua criação, o Frutos 
de Indaiá já trouxe à cidade 
grandes artistas como Roupa 
Nova, Chitãozinho & Xororó, 
Guilherme Arantes e Fernando 
& Sorocaba.

16ª edição 
Seguindo a tradição de 

elevar cada vez mais sua qua-

ARQUIVO

lidade, a 16ª edição do evento 
já está em preparação, com a 
missão de continuar reconhe-
cendo o trabalho, o desenvol-
vimento, a criatividade e o 
crescimento dos segmentos 
sociais, comerciais, industriais 
e de serviço.

De acordo com o diretor 
geral do Grupo Mais Expres-
são, Alan Di Santi, que criou 
a premiação junto ao ex-sócio 
Admilson Redecopa, falecido 
em 2020 em decorrência da 
Covid-19, o principal signi-
ficado do troféu é de sucesso 
e vitória: “O reconhecimento 
que o homenageado possui 
pelos bons serviços prestados 
à população e ao desenvolvi-
mento que isso impõe ao mu-
nicípio. Uma premiação pelo 

esforço contínuo e coletivo em 
direção à excelência”.

Marcos & Belutti
Segundo Alan, o troféu em 

si é uma peça que sempre re-
presentará os melhores de cada 
segmento: “É como o tronco 
de uma árvore em direção ao 
céu, simbolizando a força e 
o poder, produzindo folhas 
que simbolizam a felicidade 
e a prosperidade. Representa, 
ainda, os que alçam grandes 
voos e jamais deixam de con-
quistá-los”, reforça. 

Para celebrar os destaques 
deste ano, a atração musical 
ficará por conta da dupla 
Marcos & Belutti, donos de 
sucessos como “Domingo de 
Manhã” e “Aquele 1%”.

Salão decorado para a última edição do Frutos 
de Indaiá realizada em novembro de 2021
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Cai 39,4% a média móvel de 
internações por Covid na região

O D e p a r t a m e n -
to Regional de 
Saúde 7 (DRS-

7), de Campinas, ao qual 
Indaiatuba e mais 41 
cidades estão atreladas, 
registrou queda de 39,4% 
na média de novas inter-
nações diárias de pacien-
tes com suspeita ou con-
firmação de Covid-19. 

O comportamento se-
gue uma tendência de 
queda que vem sendo ob-
servada em vários pontos 
de São Paulo, segundo o 
governo do Estado, res-
ponsável pela apuração 
e divulgação dos dados. 
Números semelhantes, 
por exemplo, foram ob-
servados no Departamen-
to Regional de Saúde 10, 
o DRS-10, de Piracica-
ba, onde a queda foi de 
37,5%.

Os dados foram apu-
rados no período de 30 
de janeiro a a 14 de feve-
reiro, quando a regional 
registrou uma redução 
da média de 142 novas 
internações para enfer-
maria ou UTI para 86. 
Em número absolutos, 
foram 61 novos pacientes 
internados na segunda-
-feira (14). 

Apesar da queda na 
média móvel de inter-
nações, a média móvel 
de mortes na região au-
mentou nas últimas duas 
semanas. Para o infec-
tologista André Giglio 
Bueno, é “uma questão 
de tempo para que me-
lhore. A gente sabe que 
o indicador de mortes é 
mais tardio. Isso ocorre 
porque a morte acontece 
tempos depois da infec-
ção. Então, ainda deve 
ter melhora”.

Cuidados
O infectologista disse 

que a melhora nos índi-
ces de internações não 

é razão para diminuir 
os cuidados e driblar os 
protocolos — como uso 
de máscara e higieniza-
ção das mãos com água e 
sabão ou álcool 70% —, 
uma vez que tal descuido 
pode reverter a situação e 
fazer com que o número 
de casos volte a subir. 

Seguir o cronograma 
de vacinação e incluir 
a terceira dose (ou dose 
de reforço) também é re-
comendado, justamente 
devido à presença e fa-
cilidade de contaminação 
da variante ômicron.
     O especialissta res-
salta que a circulação 
viral ainda segue alta 
em todos os aspectos, 
e, portanto, as pessoas 
precisam manter os pro-
tocolos sanitários para 
evitar que sejam contami-
nados de alguma forma.
    Como a escassez de 
testes diagnósticos dispo-
níveis para compra con-
tinua, Indaiatuba segue 
com o protocolo de testa-
gem que prioriza gestan-
tes, puérperas (mulheres 
que deram a luz reccen-
temente), profissionais de 
saúde e de segurança e ca-
sos sintomáticos graves.  

Tendência foi registrada pelo Departamento Regional de Saúde de Campinas, DRS-7, ao qual Indaia-
tuba e mais 41 cidades estão atreladas; mas doença ainda preocupa pelo número de mortes 
HELLICA MIRANDA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Na última quarta (16), 
29 pessoas estavam inter-
nadas com síndromes res-
piratórias em Indaiatuba. 
Destas, 14 testaram positi-
vo para o novo coronavírus 
e, do total de internados, 12 
estão em UTI.

Indaiatuba é a primeira 
cidade na corrida pela vacina-
ção infantil contra o coronaví-
rus na Região Metropolitana 

Leitos de UTI em hospitais ainda estão lotados

Indaiatuba lidera aplicação de vacina em crianças 
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Entrada do prédio do Hospital Augusto de Oliveira Camargo de Indaiatuba, que vem registrando ocupação de leitos de UTI em 100%

São 10 leitos ocupados 
no HAOC, totalizando 
100% da capacidade, e 2 
no Hospital Santa Ignês, 
também representando 
100% da capacidade de 
ocupação.

Outros 17 pacientes se-

guem internados em lei-
tos clínicos, sendo 12 no 
HAOC — número que 
representa 60% da ocupa-
ção total — e 5 no Hospital 
Santa Ignês, equivalendo 
a 63% da capacidade de 
ocupação. 

de Campinas com 70,4% das 
crianças a partir de 5 anos 
vacinadas contra a Covid-19.

A campanha começou ofi-

cialmente no dia 18 de janeiro 
e, até o momento, já vacinou 
mais de 13.744 crianças. Ela 
vai até hoje (sexta-feira, 18).

Criança recebe vacina em posto da Prefeitura: adesão foi em massa

ARQUIVO



Transição de comando mantém 
força da Cel Lux no mercado

Plano é crescer base de clientes 
A empresa Cel Lux Ma-

teriais Elétricos atual-
mente existente apenas 

na cidade de Indaiatuba- SP, 
foi fundada em 2018, mas ori-
ginou-se a partir da fundação 
da Center Elétrica em 1989 por 
José Roberto Inhetta e seus ir-
mãos Carlos e Luiz Inhetta. O 
estabelecimento atua há mais 
de 30 anos no mercado e forne-
ce toda a parte de materiais elé-
tricos, leds, cabos, toda a linha 
de placas, tomadas, interrup-
tores, disjuntores, quadros de 
comando e entre outras peças 
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que permitem a transmissão 
da energia elétrica da rua para 
dentro da sua casa de forma se-
gura.

A Cel Lux busca atender 
todas as necessidades de seus 
clientes, trabalhando com ma-
teriais para entrega e retirada, 

Empresa do ramo de materiais elétricos foi fundada pelo empresário José Inhetta, que faleceu 
em 2021 e que é pai das novas diretoras, responsáveis por continuar o negócio em Indaiatuba

Thalita Inhetta, diretora geral

proporcionando a melhor esco-
lha e análise de compra, desde 
o orçamento até o pós-venda, 
trabalhando na reforma do 
ambiente interno para trazer 
mais conforto e beleza, além de 
disponibilizar uma experiência 
showroom para trazer novas 
ideias e sensações para o seu 
consumidor.

Transição
Desde 1989, a empresa vi-

nha sendo dirigida por seu 
fundador José Inhetta, mas ele 
faleceu em 2021. Então suas 
filhas Thalita Inhetta e Thais 
Inhetta, diretora geral e diretora 
administrativa, respectivamen-

te, começaram a tomar conta e 
a dirigir a empresa.

“É um processo lento. Ain-
da estamos em transição. Mes-
mo eu estando na empresa há 
7 anos, a nossa base era o meu 
pai. Ele era uma pessoa muito 
querida.

Até hoje alguns amigos ain-
da passam aqui para tomar um 
café, contar alguma história so-
bre ele e ver como estamos. Isto 
tem aquecido nosso coração e 
nos dado força e coragem para 
continuar”, comenta Thalita.

*Rayane Lins integra o Progra-
ma de Estágio do Grupo Mais 
Expressão.

Horário de Funciona-
mento: 
Segunda a sexta feira: 
08h as 18h 
Sábado: 08h ao 12h
Endereço:
Rua José  Francisco 
Ceccon, 14, Parque das 
Nações, Indaiatuba/SP. 
Em frente ao SESI. 
Contato:
 (19) 3801-5656
 (19) 3801-4479   
WhatsApp (19) 3801-
5656
Instagram:
 @cellux.materiaisele-
tricos

SERVIÇO

De acordo com a direto-
ra geral Thalita Inhetta, as 
decisões estão sendo anali-
sadas com calma, para que 
sejam feitas as mudanças 
necessárias, buscando en-
tender melhor a necessida-
de do seu público e o mer-
cado, visando trazer sempre 
inovações.

José Inhetta, fundador Thais Inhetta, diretora administrativa

“O plano de futuro é 
ampliar a empresa, cuidar 
dos que fizeram parte dessa 
trajetória e que foram fun-
damentais para o sucesso da 
empresa até agora e depois 
alcançar novos clientes, tan-
to em Indaiatuba, quanto na 
região, para melhorar ole-
que de opções .” (RL).



Colégio Meta incorpora as mudanças 
do governo federal ao Ensino Médio

O Ensino Médio é 
a última etapa da 
educação básica 

brasileira e a grande no-
vidade é o Novo Ensino 
Médio, que surgiu com o 
propósito de atender às 
necessidades e aos anseios 
dos estudantes, bem como 
garantir os direitos e a ter-
minalidade da Educação 
Básica.

Pensando em trazer 
maior protagonismo aos 
jovens em um período tão 
importante para suas for-
mações, o Novo Ensino 
Médio representa a trans-
formação da Educação 
Básica para um modelo que 
mantém uma parte comum 
a todos e outra parte flexí-
vel, de escolha dos próprios 
estudantes.

Nasce o Novo Ensino 
Médio, que não despreza o 
conhecimento, mas consi-
dera como o conhecimento 
pode ser aplicado à vida, 
em diversos contextos.

 Com tudo isso em 
mente e entendendo que 
muitas relações são esta-
belecidas durante essa fase 
da vida escolar, o Colégio 
Meta concebeu e desen-
volveu um ambiente de 
conexão educacional. É por 
isso que o Ensino Médio 
está de cara nova, pronto 
para atender aos anseios 
do jovem conectado, tec-
nológico e cada vez mais 
no comando da própria 
aprendizagem.

O que muda

 A proposta traz uma 
nova organização curricu-
lar e a ampliação gradativa 
da carga horária mínima, 
devendo, hoje, atingir o 
mínimo de 3.000 horas e 
chegar a 4.400 horas, aos 
poucos, das quais 1.800 
horas devem ser destinadas 
à base comum e o restante 
à parte flexível do currícu-
lo. A base comum são as 
aprendizagens essenciais e 
comuns a todos os jovens 
do País e a parte flexível 
está relacionada à oferta 
dos itinerários formati-
vos, incluindo a formação 
profissional, de forma a 
aprofundar conhecimentos 
e ajudar na inserção dos 
jovens no universo acadê-
mico e profissional.

 Os itinerários for-
mativos contemplam as 
seguintes áreas de conhe-
cimento: Linguagens, có-
digos e suas tecnologias, 
Matemática e suas tecno-
logias, Ciências da Natu-
reza e suas tecnologias, 
Ciências Humanas e So-
ciais aplicadas e formação 
profissional.

 Mas o que são iti-
nerários formativos? 

São o conjunto de dis-
ciplinas, projetos, oficinas, 
núcleos de estudo, entre 
outras situações de tra-
balho, que os estudantes 
poderão escolher no Ensino 
Médio.
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Instituição trabalha a organização in-
terna para a integração dos alunos 

Estudantes ganham mais autonomia com as alterações estabelecidas pelo novo projeto

COLÉGIO META

Para conhecer mais so-
bre as atividades desenvol-
vidas no Colégio, acesse o 
portal www.colegiometa.
com e as redes sociais em 
facebook.com.br/colegio-
meta e instagram.com/
colegiometaindaiatuba.  
A Unidade I está situada 
à Rua Hermínio Steffen, 
nº 96, Jardim Regina, e 
a Unidade II, à Av. Cel. 
Antônio Estanislau do 
Amaral, nº 1.541, Itaici.

Serviço

No Colégio Meta,  o 
Novo Ensino Médio teve 
sua implantação iniciada 
no ano de 2021, na 1ª série. 
Neste ano, as primeiras e 
segundas séries estão in-
seridas na nova proposta e 
em 2023 concluirá o curso 
a primeira turma formada 
em Administração, opção 
escolhida pelos jovens do 
9º ano e da 1ª série do En-

Implantação começou em 2021
sino Médio do ano letivo 
de 2021.

Os alunos da 1ª série não 
escolhem os itinerários, isto 
porque fazer escolhas não 
é tarefa fácil. No Colégio 
Meta, eles passam por um 
conjunto de itinerários for-
mativos anuais para que 
possam fazer a escolha dos 
itinerários que desejam 
cursar, a partir da 2ª série. 
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80% das crianças 
com câncer podem 
conseguir a cura

ACERVO PESSOAL

CHILDHOOD CANCER ASSOCIATION

Aos 12 anos, Jhonny Miran-
da Teixeira tinha uma tosse que 
não passava. Mesmo depois de 
várias consultas médicas e uso 
de vários antibióticos, a tosse 
persistia. Depois, a dor nas 
costas passou a ser também um 
incômodo constante.

Foram seis meses desde o 
começo dos sintomas até o diag-
nóstico, que não foi fácil: devido 
à dor incessante na coluna e a 
uma inexplicável dificuldade 
para mover as pernas, foi leva-
do pela mãe, a pedagoga Elizia 

Criado pela Childhood 
Cancer International em 
2002, o Dia Internacional 

de Combate ao Câncer Infantil, 
lembrado no dia 15 de fevereiro 
— também chamado de Dia Inter-
nacional do Câncer na Infância — 
surgiu com o objetivo principal de 
conscientizar sobre a incidência 
de câncer na infância e expressar 
apoio aos pacientes e famílias. 

No Brasil, a estimativa do 
INCA (Instituto Nacional do 
Câncer) é de que ocorram 8.460 
casos de câncer infantojuvenil 
anualmente, de 2020 a 2022. Atu-
almente, cerca de 80% das crian-
ças e adolescentes diagnosticados 
com algum tipo de câncer podem 
ser curados, sobretudo quando 
diagnosticados precocemente.

O Instituto também alerta so-
bre o fato de que, diferentemente 

Dobtia internacional de combate à 
doença, lembrado em 15 de feverei-
ro, alerta para o diagnóstico com 
antecedência

HELLICA MIRANDA
maisexpressao@maisexpressao.com.br A cura está diretamente ligada ao diag-

nóstico precoce e ao tratamento intensivo

Jhonny e a esposa Joice, 
que estão felizes após 
superar a doença 

dos adultos, as crianças são mais 
acometidas por cânceres que afe-
tam as células do sistema sanguí-
neo e os tecidos de sustentação, 
o que representa mais chances de 
casos de leucemia (que afeta os 
glóbulos brancos, parte funda-
mental do sistema imunológico), 
câncer no sistema nervoso central 
e linfomas (que afetam o sistema 
linfático, responsável por filtrar 
e remover líquidos em excesso e 
impurezas no organismo).

Prevenção, sinais 
e sintomas
Embora muitas pesquisas 

analisem os casos de cânceres em 
crianças e adolescentes, até hoje 
não se obtiveram evidências cien-
tíficas que relacionem a doença a 
fatores ambientais e os riscos, ao 

Depois de uma saga e câncer raro, garoto nasceu de novo aos 15 anos
Miranda, a um ortopedista, que 
solicitou uma radiografia.       

Tratava-se de um teratoma 
maduro no mediastino, região 
torácica que abriga, além do 
coração, importantes partes dos 
sistemas vascular, respiratório, 
nervoso autônomo e linfático. 
Um tipo de tumor de células 
germinativas, extragonadal 
(fora das áreas compreendidas 
por ovário, no caso de pacientes 
do sexo feminino, e testículo, 
para pacientes masculinos). 
Considerado extremamente raro 

para indivíduos com menos de 
15 anos de idade.

“A cirurgia retirou um tumor 
que pesava três quilos. Para isso, 
foi preciso serrar quatro coste-
las”, conta a pedagoga. 

Mas a saga ainda continua-
va, pois constataram a presença 
de metástase. “A cirurgia remo-
veu o tumor que estava entre o 
pulmão e o cor ação. Foram 12 
h de cirurgia”. Jhonny voltou da 
cirurgia, se curou aos 15 anos 
e hoje é casado e tem 30 anos. 
(HM).

contrário do que acontece com 
os adultos, também não estão 
majoritariamente relacionados a 
hábitos e estilo de vida, como o ta-
bagismo, por exemplo. Pesquisas 
também apontaram que alterações 
genéticas são causas muito raras 
para o desenvolvimento de de-
terminado tipo de câncer infantil. 
Tudo isso torna a prevenção um 
desafio para a ciência, algo que se 
espera conhecer melhor no futuro.

Quanto aos sintomas, é mais 
comum que os sinais de anorma-
lidades estejam relacionados a 
males comuns na infância, como 
resfriados e viroses, por exemplo. 
Mas, ao mesmo tempo, a mani-
festação sintomática dos cânceres 
infantojuvenis pode não ser muito 
diferente dos sintomas dessas 
doenças mais habituais. 
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Cientista condena 
terapias alternativas

Depois que a Co-
vid-19 assolou o 
mundo, tornou-se 

ainda mais importante di-
ferenciar o que é realmente 
ciência de práticas que se 
autoproclamam científicas, 
mas não têm nenhum respal-
do dos pesquisadores. 

Uma das cientistas mais 
engajadas nesse assunto é a 
doutora em física Gabriela 
Bailas, responsável pelo 
canal do Youtube “Física e 
Afins”. 

Gabriela Bailas deixa cla-
ro que a tão comentada física 
quântica só diz respeito ao 
estudo de partículas subatô-
micas, ou seja, ainda meno-
res que um átomo. Qualquer 

Doutora em física, Gabriela Bailas afirma que 
Thetahealing, Constelação Familiar, Barra de Access e 
outras usam conceitos físicos e biológicos de forma errada

associação da física quântica 
com espiritualidade ou “Lei 
da Atração” está, do ponto 
de vista da ciência, segundo 
a especialista, equivocada. 

Doença emocional
A técnica do Thetahe-

aling, por exemplo, criada 
pela estadunidense Vianna 
Stibal, promete curar qual-
quer doença emocional ou 
física através de uma me-
ditação que eleva as ondas 
cerebrais até o estado theta, 
em que seria possível se 
comunicar diretamente com 
o Criador e reprogramar o 
DNA.

O conceito mal traba-
lhado neste caso é que o 
cérebro realmente produz 
ondas theta, mas, segundo os 
neurocientistas, isto ocorre 

somente no momento antes 
de adormecer e esse estado 
mental nada tem a ver com 
curas. Também do ponto de 
vista da biologia não existe 
reprogramação de DNA. 
Muitos adeptos podem ale-
gar que tiveram uma boa 
experiência ou até mesmo 
uma catarse espiritual, mas 
não é bem assim.  

Duplo cego
A doutora em física Ga-

briela Bailas afirma que, 
ainda que algumas pessoas 
possam se sentir bem com 
uma prática, isto não torna 
a prática científica. Para ser 
validados pela ciência, os 
estudos precisam passar por 
processos de duplo cego 
(em que nem o pesquisador 
nem os participantes sabem 
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Usuário deve separar vivências
Todas essas práticas cita-

das acima, como Thetahea-
ling, Constelação Familiar, 
Barras de Access e muitas 
outras, distorcem conceitos 
da física, biologia e química, 
de acordo com a especialista 
Gabriela Bailas, para que 
suas teorias e dogmas espiri-
tuais possam ser forçosamen-
te encaixados. 

Esse alerta é sério, afir-
ma a doutora Gabriela, pois 
pessoas podem perder muito 
dinheiro apostando em curas 
de doenças graves, como o 
câncer, e, por causa da sua fé, 

deixarem de procurar trata-
mento médico. “Lembre-se: 
não estamos criticando a fé 
ou liberdade religiosa de nin-
guém. O objetivo é conscien-
tizar para a ideia de que, se há 
um problema de ordem física 
ou mental, existem profissio-
nais capacitados para isso, os 
médicos e psicólogos”. 

A vivência espiritual pode 
ser importante para muitas 
pessoas, mas não exclui a 
necessidade de tratamento 
sério, comprovado pelas 
instituições educacionais e 
científicas. (BG)

A técnica Thetahealing consiste em 
uma meditação que eleva as ondas 
cerebrais até o estado theta, em que 
seria possível se comunicar com o 
Criador e reprogramar o DNA
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Aluna acusa professora de agressão

Menor sofre agressão de outra menor por ganhar seguidor no Instagram

Uma aluna da Escola 
Estadual Randolfo 
Moreira Fernandes, 

localizada no bairro Parque 
das Nações, registrou boletim 
de ocorrência, na segunda-
-feira (14), declarando ter 
sido agredida com um “ca-
netão” arremessado proposi-
talmente por sua professora.

A pedido da professora, a 
aluna teria que transcrever na 
lousa as atividades propostas 

Em boletim de ocorrência, menor 
afirma que se recusou a fazer 
uma tarefa em classe e teria sido 
acertada com um “canetão” no 
rosto; acusada nega 

em aula e, ao se recusar, pois 
estava fazendo suas próprias 
atividades, a professora teria 
se enfurecido e teria  arre-
messado um “canetão” na 
menina. O objeto acabou  
atingindo o rosto da menor.

A Guarda Civil e a Polícia 
Militar foram acionadas e se 
dirigiram até o local, onde a 
vítima e a autora foram ques-
tionadas sobre os fatos, mas, 
de acordo com o depoimento 
delas, a Guarda e a PM foram 
impedida pela diretora de 
realizar qualquer ocorrência 

no local. 
Em princípio, de acordo 

com a diretora, apenas a 
Polícia Militar poderia ter 
acesso ao recinto da escola 
para averiguar a situação, 
mas essa informação não foi 
confirmada nem pela Guarda 

nem pela própria PM.
Após o ocorrido, a víti-

ma, que é menor de idade, 
juntamente com a sua mãe, 
se apresentaram ao 1º DP 
e realizaram a lavratura do 
boletim. 

A aluna informou que tem  

filmagens do momento em 
que a professora teria atirado 
o “canetão”, que ainda serão 
apresentadas na delegacia.

*Rayane Lins integra o Pro-
grama de Estágio do Grupo 
Mais Expressão.

Entrada da Escola Estadual Randolfo Moreira Fernandes, onde aconteceu ocorrência envolvendo a professora

Boletim de ocorrência re-
gistrado no 1º DP de Indaiatu-
ba, na terça-feira (15), envolve 
duas menores em uma briga 
por causa do namorado de 
uma delas. 

De acordo com o registro, 
a menor acusada da agressão 
teria dado socos no rosto e pu-
xões de cabelo na outra, por-
que ela passou a ser seguida 
pelo namorado da agressora 
no instagram.

A agressão teria aconteci-
do em uma praça em frente à 
UPA do bairro Jardim Morada 
do Sol.

A menor que foi vítima 
dos ataques declarou que 
estava na praça quando foi 
abordada pela outra menor. A 

Praça do Jardim Morada do 
Sol. onde as menores se atra-
caram, segundo a polícia

ARQUIVO
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vítima alega que a agressora 
tentou lançá-la em um córrego 
próximo, mas a ação não teve 
sucesso.

Após a agressão, a vítima 
foi encaminhada para o UPA 
da Morada do Sol, onde pas-
sou por um atendimento médi-
co que constatou sangramento 
no nariz e hematomas no olho. 
A vítima informa que a autora 
ainda permaneceu na praça.

Antes de a mãe da vítima, 
juntamente com a menor, 
comparecerem ao 1º DP, am-
bas estiveram no Conselho 
Tutelar, onde foram atendi-
das pela conselheira presente 
no local, que as orientou na 
elaboração da ocorrência. 
(Rayane Lins).



Wilson Junior estreia com derrota 

Em má-fase, o Pri-
mavera segue o seu 
calvário na A2 do 

Campeonato Paulista. Com 
sete rodadas disputadas, o 
time continua sem vencer. 
No último jogo, na quar-
ta-feira (16), contra o Rio 
Claro, a equipe foi derrota-
da por 1 a 0. Agora amarga 
a 14ª colocação, no limite 
da zona de rebaixamento. 

A derrota aconteceu 
justamente na estreia do 
técnico Wilson Júnior, 
que assumiu o time após a 
demissão de Ademir Fesan.

O Fantasma chegou a 

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Novo técnico não 
conseguiu mu-
dar a forma de 
jogar; time está 
ameaçado de re-
baixamento

mostrar bom toque de bola 
e criou situações de gols. 
O primeiro tempo, como 
de costume, foi inteiro do 
Fantasma, mas não houve 
gols. Na volta do inter-
valo, o atacante Daniel 
Cruz perdeu uma grande 
chance, isolando uma bola 
na pequena área. Se de um 
lado faltou pontaria, do 
outro não. Aos 18 minutos, 

Tricolor conquista programa 
de excelência da Federação

O Primavera recebeu 
durante a semana o Tro-
féu Ouro na 6º edição do 
Programa de Excelência, 
da Federação Paulista de 
Futebol (FPF), e ainda de 
quebra garantiu R$ 80 mil 
para os cofres.

Outros 20 clubes foram 
premiados, sendo ouro 

as seguintes equipes: Pri-
mavera, Santos, São Pau-
lo, Palmeiras, Corinthians, 
Água Santa, Ferroviária e 
Red Bull Bragantino. Essa 
é a terceira vez que o Fan-
tasma da Ituana participa 
do prêmio. Em 2020, o Pri-
mavera foi prata e em 2019 
bronze.  (Jean Martins)

ASSESSORIA RIO CLARO
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Memórias do E.C. Primavera

Chegamos a 1983, ano em que 
o Primavera jogou a Segun-
da Divisão do Paulista (atual 
Série A2). No elenco alguns 
jogadores remanescentes de 
1982, como os pontas Ivan 
e Adval, além da volta do 
artilheiro Django. Atletas da 
cidade também começaram a 
surgir, como Osires e Rubens 
Calina. Destaque ainda para 
o ponta esquerda Mauro, que 
veio dos juniores da Ponte 
Preta, e que posteriormente 
vestiu as camisas de Palmeiras 
e Corinthians. A campanha de 
1983 foi considerada boa, mas 
o time não conseguiu repetir 
82 e não chegou às finais. A 
equipe disputou 36 jogos, com 
11 vitórias, 14 empates e 11 
derrotas.

Jadson marcou de cabeça 
para o Rio Claro, após falta 
batida por Cesinha. 

O resultado poderia ter 
sido ampliado aos 30 minu-
tos, também com o atacante 
Jadson, após uma roubada 
de bola do time local. O 
atacante Jadson recebeu 
livre, mas tirou muito do 
goleiro André, perdendo 
um gol inacreditável. 

Palmeiras compra parte do 
passe de meia Jhonatan

O Palmeiras decidiu 
comprar 50% do passe 
do meia Jhonatan, de 19 
anos, que pertencia ao Pri-
mavera e estava empres-
tado ao Alviverde. A tran-
sação foi publicada nesta 
segunda-feira (14) no BID 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). O clube 
de Indaiatuba não quis re-
velar valores, informando 
que a negociação é “sigi-
losa”. 

Segundo o presidente 
do Primavera, Eliseu Mar-
ques, 20% vão para o Pri-

mavera e os 80% para os in-
vestidores do clube: Nenê 
Zini e o ex-jogador Deco. 
Outros 50% que ainda não 
foram vendidos pertencem 
unicamente aos investido-
res do Tricolor.   

Com quatro jogos dis-
putados pela Série A3 em 
2021, Jhonatan deixou o 
Fantasma e seguiu para o 
Alviverde por empréstimo. 
O meia foi um dos desta-
ques da equipe do Verdão 
na conquista da Copa São 
Paulo de Futebol Junior 
2022. (Jean Martins)

Aos 37 minutos, o meia 
Bonassa teve a oportuni-
dade para empatar em um 
lance na pequena área, mas 
chutou por cima do gol. 

Próximo jogo
“Jogo de seis pontos”, 

como costumam falar no 
ciclo do futebol, o Pri-
mavera recebe no sábado 
(19), às 15h, a Portuguesa 
Santista. Com um ponto 
de diferença na colocação, 
uma derrota no sábado 
prejudicará bastante o time, 

ainda mais em um confron-
to direto na briga para es-
capar das últimas posições. 

A Portuguesa Santista 
vem de uma derrota para o 
Linense por 2-0, em casa. 
Na última partida que jo-
gou fora, o time empatou 
com o São Bento, em So-
rocaba. 

Para enfrentar o time de 
Santos, o Primavera não 
contará com o lateral direi-
to João Vitor, expulso na 
partida contra o Rio Claro 
por uma entrada violenta.  

Lance da partida contra o Rio 
Claro, uma disputa de bola na 
defesa do Primavera



Sinfônica mescla arte 
circense e clássicos

A Orquestra Sinfônica 
prepara para este 
sábado (19) uma 

apresentação que irá mesclar 
a linguagem do palhaço com 
obras de grandes composi-
tores.

O espetáculo marca a 
inauguração do Centro Es-
portivo do Videiras (Ama-
deo Thomazeto), em Indaia-
tuba, e tem início às 19h. 

Para prestigiar, é reco-
mendado chegar alguns mi-
nutos antes do horário de 
início, pois os lugares são 
limitados e liberados por 
ordem de chegada. A entrada 
é gratuita.

Vale ressaltar que para 
assistir a apresentação da 
Orquestra Sinfônica será 
necessário levar compro-
vante de esquema vacinal 
de Covid-19 completo (duas 
doses ou dose única), ou 
pelo menos uma dose da 
vacina, com apresentação de 
resultado negativo de teste 
para Covid-19 do tipo PCR, 
realizado até 48 horas, ou 
do tipo antígeno, realizado 
até 24 horas antes da data 
em questão. Menores de 
12 anos devem respeitar os 
protocolos de prevenção à 
Covid-19. O uso de máscara 
é obrigatório.

Espetáculo
O espetáculo “E o Palha-

ço, tem concerto?” contará 

com a participação do Palha-
ço Azevedo, personagem do 
músico Mauro Braga.

A regência e a direção 
artística são do maestro 
Paulo de Paula e o encontro 
das duas artes mescla tro-
peços, tombos e caretas do 
Palhaço Azevedo às obras de 
compositores como Mozart, 
Albinoni e Carlos Gomes. 

E entre as trapalhadas, 
o palhaço terá um grande 
desafio: ser o grande solista 
da noite. Para isso, ele terá 
que ganhar a confiança dos 
músicos da Sinfônica e do 
maestro, demonstrando as 
suas incríveis habilidades no 
violoncelo. 

Do outro lado estará a 
Orquestra que terá o desafio 
de acompanhar a excêntrica 
mente de Azevedo e tocar 
as músicas sem perder a 

concentração diante de tão 
caricato convidado.

O espetáculo “E o Palha-
ço, tem concerto?” é realiza-
do pela AMOJI (Associação 
Mantenedora da Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba), 
com apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Cultura. 

O Centro Esportivo do 
Videiras (Amadeo Thoma-
zeto) fica na estrada mu-
nicipal José Boldrini, sem 
número (ao lado da igreja 
São José), Indaiatuba (SP).

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

UNCHARTED: FORA DO MAPA
Lançamento - Ação / Aventura - 
Classificação 12 anos - 115 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 20h15 
[TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17), Sexta (18), Segunda 
(21), Terça (22) e Quarta (23): 15h10 
[TC]
Sábado (19) e Domingo (20): 15h10 
[TC] / 17h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (17), Sexta (18), Segunda 
(21), Terça (22) e Quarta (23): 
16h15 / 18h45 / 21h25 Sábado (19): 
14h35 [VIP] / 16h15 / 18h45 / 21h25 
Domingo (20): 14h35 [VIP] / 18h45 
/ 21h25
............................................................
A JAULA
Lançamento - Drama / Suspense - 
Classificação 16 anos - 80 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (17) Sexta (18) e Sábado (19): 
17h05 / 19h30 / 21h40
Domingo (20) a Quarta (23): 17h05 
/ 19h30
............................................................
LICORICE PIZZA
Lançamento - Comédia / Romance - 
Classificação 14 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Quarta (23): 17h50 
[TC] / 20h40 [TC]
............................................................
BENEDETTA
“Sessão Lumière” de Filmes Fran-
ceses”* - Drama - Classificação 18 
anos - 131 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (17): 19h30 
[VIP]
*Para as sessões do projeto “Sessão 
Lumière”, ingresso único R$ 12,00 
para todos!
............................................................
YALDA: UMA NOITE DE PER-
DÃO
Sessão do projeto “Assista Mulhe-
res”* - Drama - Classificação 16 
anos - 125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Sábado (19): 13h50
*Para as sessões do projeto “Assista 
Mulheres”, ingresso único R$ 12,00 
para todos!
.....................................................
TINO
Sessão do “Cineclube Indaiatuba”* - 
Drama - Classificação 14 anos - 121 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (22): 19h40
*Para as sessões do “Cineclube In-
daiatuba”, ingresso único R$ 12,00 
para todos!
...........................................................
MORTE NO NILO

Espetáculo acontece neste sábado (19) e marca a inau-
guração do Centro Esportivo do Videiras

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

RAFAEL SCUCUGLIA

2ª semana - Drama / Suspense - Clas-
sificação 14 anos - 127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Segunda (21) e na 
Quarta (23): 16h05 / 18h45
Terça (22): somente 16h05
Polo Shopping Quinta (17): 16h35 
[VIP] Sexta (18) a Quarta (23): 17h25 
[VIP] / 20h15 [VIP]
.............................................................
EXORCISMO SAGRADO
2ª semana - Suspense / Terror - Clas-
sificação 16 anos - 98 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (17) a Quarta (23): 19h15 / 
21h45
.............................................................
MOONFALL: AMEAÇA LUNAR
3ª semana - Ação / Aventura / Ficção 
- Classificação 14 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (17) a Domingo (20) e na 
Quarta (23): 21h25
*Excepcionalmente na segunda, dia 
21 e na terça, dia 22, não haverá ses-
são da versão legendada no Jaraguá
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Segunda “Top” (21): 21h25
Polo Shopping
Quinta (17) a Sábado (19), Segunda 
(21), Terça (22) e Quarta (23): 16h50 
/ 20h50
Domingo (20): somente 20h50
.............................................................
TÔ RYCA! 2
3ª semana - Comédia - Classificação 
12 anos - 101 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (17) a Sábado (19), Segunda 
(21), Terça (22) e Quarta (23): 15h05 
/ 19h45
Domingo (20): somente 18h20
.............................................................
SING 2
7ª semana - Animação / Família - 
Classificação Livre - 109 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente Sábado (19) e Domingo 
(20): 14h40
Polo Shopping
Quinta (17), Sexta (18), Segunda (21), 
Terça (22) e Quarta (23): 18h10
Sábado (19): 14h10 / 18h10
Domingo (20): somente 14h10
*PARA ESTE FILME - PROMO-
ÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - IN-
GRESSO ÚNICO R$ 8 POR ES-
PECTADOR
............................................................
TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES
8ª semana - Família / Aventura - Clas-
sificação Livre - 90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Somente Domingo (20): 13h50
*PARA ESTE FILME - PROMO-
ÇÃO “SESSÃO FAMÍLIA” - IN-
GRESSO ÚNICO R$ 8 POR ES-
PECTADOR

Orquestra Sinfônica de Indaiatuba apresenta E o Palhaço, tem concerto?

A20

ASSOCIAÇÃO VISTA ALEGRE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
De acordo com o capítulo III do artigo 8º do parágrafo III e IV do estatuto 

social.
Convoco todos os associados para a primeira assembleia geral extraordiná-

ria a ser realizada no dia, 26, de Fevereiro, de 2022, na Gleba 4, Bairro: Buru, 
Município de Elias Fausto - SP. As 09h00min horas, para tratar de seguintes:

ORDEM DO DIA.

1ª CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.
2ª DISCUTIR E APROVAR O ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO.

3ª ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO

                       
JOÃO JOSÉ FERNANDES

RESPONSAVEL

Espetáculo E o Palhaço, tem 
concerto?

Data: 19/02
Horário: 19h
Entrada gratuita
Local: Centro Esportivo do 
Videiras (Amadeo Thomazeto)

SERVIÇO
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DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 
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O Pensionato Fênix possui 3 unidades: Campinas, 
Indaiatuba e Jundiaí. É um Hotel para idosos. 
Sua missão é prestar serviços de qualidade em 
cuidados com os idosos e satisfação dos familiares. 
Transparência no trabalho, com responsabilidade, 
sustentabilidade e respeito. Informe-se: www.
fenixpensionato.com.br – Fone: (19) 99257-7941

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, casa 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.

Maternal II Unidade II na horta.

Nossa querida cliente Francinete, proprietária do 
Restaurante Caipirão, recebendo uma linda orquídea 
da Recanto das Flores, carinho do Jornal Mais 
Expressão. Clínica Bicho Amigo 

Pensionato Fênix

Alunos da 1ª Etapa B Unidade I na inauguração 
da Casa Amarela.

A22A22 SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de mais 
moderno em cortinas, persianas, papel de parede, colchas 
sob medida, almofadas, tapetes e carpetes. Ligue já e 
agende seu horário (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
Você vai adorar! Quem aniversariou no último 15/2 foi nosso cliente 

Jeferson, do Horti Mercado Vila Nobre, que recebeu um 
Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão. Parabéns, 
felicidades sempre!

Alunos da 1ª Serie Unidade I no itinerário do 
Ensino Médio.

Adelaide Decorações

Colégio Meta

Mr. Roof

Lindas, a mamãe Miley com a filhinha Katy da tutora 
Camila, no Banho e Tosa da Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 
3875-2715.



Lucas Amstalden e Graziela da STALDEN CON-
SULTORIA EMPRESARIAL visitando Stalden a 
cidade de origem de seus familiares!!

A23A23SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2022

Copa Sicredi 2022, Torneio realizado no Indaiatuba Clube!

E nesta semana quem comemorou 25 anos de casados foi o Percival e a Elia-
na da Harmonia Contabilidade, nós do Mais Expressão desejamos ao casal 
muitas felicidades, que Deus abençoe sempre essa união!

Nossos clientes e amigos Ellen e Fabiano da Cia 
do Salgado, curtindo o Show Do Edson e Hudson 
no último fim de semana no Indaiatuba Clube!

Rafael Rodrigues , CFP 
(Cert i f ied Financial 
Planner) , Diretor de 
Produtos da LTW Con-
sult! Seu sonho começa 
com estabilidade!
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Negócios && Classificados
Nº 985 |  | 

CA09706 - JARDIM MOACYR ARRUDA - CASA MOBILIA-
DA - AT. 250 m² AC. 160,55 m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos 
com armários, sala ampla, sala de jantar, cozinha planejada, 
WC social, lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 co-
berta. Imóvel já mobiliado e com eletrodomésticos (só não 
ficam as televisões). R$ 5.000,00 + IPTU. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09866 - AT 305 m² - AC 183 m²  CASA TÉRREA ALTO PA-
DRÃO - JARDIM PIEMONTE - Casa térrea, acabamento alto 
padrão sendo: 3 suítes, sala de estar e jantar, cozinha, área de 
serviço, área gourmet piscina com hidromassagem e sistema 
de aquecimento solar, garagem para 2 carros. Ar condicionado  
em todos os ambientes, sistema de aquecimento solar, energia 
fotovoltaica, iluminação e sistema de irrigação automatizado 
no jardim, janelas e porta balcão automatizado, fechadura ele-
trônica. Infra estrutura do condomínio: salão de festas, Piscina, 
clube, Playground, Academia, Espaço gourmet, área verde de 
145.000 m², segurança e portaria 24 horas. R$ 1.590.000,00. 
CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 – TEL: (11) 98512-
9291.

CA09869 - VILA FURLAN - CASA TÉRREA MUITO BEM CONS-
TRUÍDA com 3 dormitórios (1 suíte) todos com planejados e ar 
condicionado, cozinha planejada com cooktop e forno, WC social, 
sala ampla com ar condicionado, lavanderia, churrasqueira e gara-
gem para 2 autos sendo 1 coberta com portão eletrônico. Excelente 
localização, próximo à Supermercado, farmácia e escolas. R$ 
570.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

AP05395 - AU 84 m² - APARTAMENTO A VENDA - DUETTO 
DI MARIAH - Lindo apartamento com acabamento alto padrão, 
andar alto, sol da manhã sendo: 3 dormitórios  com 1 suíte,  sala 
estar e jantar, varanda gourmet com churrasqueira, cozinha, 
área de serviço, 2 banheiros e 2 vagas de carro coberto. Móveis 
planejados em todos os ambiente e ar condicionado na sala e 
suíte. R$ 636.000,00. CORRETOR EMERSON – CRECI: 224016 
– TEL: (11) 98512-9291.

AP04572 - JARDIM POMPÉIA - ED SOHO WEST -  IMÓVEL 
NOVO - 03 dormitórios planejados, sendo 01 suite. Cozinha 
planejada. Lavanderia. Sala ampla. WC social. Todos os wcs 
com gabinete, espelhos e Box Blindex. Varanda aberta (sem a 
churrasqueira). 02 vagas de garagem cobertas no 1º subsolo. 
Obs.:  ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Fitness Center; 
Sauna; Techno Lounge; Home Cinema; Terraço de Jogos; Fes-
tas Infantil; Brinquedoteca; Espaço Festas/Gourmet ; Espaço 
para Degustação de Vinhos; Piscina adulto e Infantil; Pergola-
dos ; Playground ; Quadra Poliesportiva; Churrasqueira/Forno 
de Pizza e Play Baby - R$ 3.200,00 + COND. + IPTU. CORRE-
TORA SOLANGE – CRECI: 77091 – TEL: (19) 99304-7300.

AP05398 -  LE JARDIN RESIDENCIAL - APARTAMENTO 
DUPLEX ALTO PADRÃO COM VISTA PARA PARQUE ECO-
LOGICO - 01 suíte, sala conjugada, lavabo, cozinha com cook-
top e armário (sendo instalado), lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira com vista panorâmica para Parque Ecológico, 02 
vagas cobertas. 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. LOCAÇÃO R$ 3.200,00 + COND + IPTU. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

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.

AP04785 - Excelente apartamento com 100 m² 03 dor-
mitórios sendo 1 suíte, sala de estar, cozinha, wc social, 
2 vagas de garagem. Área de lazer completa: Academia, 
brinquedoteca, playground, piscina, salão de festa, espaço 
fitness, solário, spa, pista de bicicleta, praça da águas, piano 
room, salão de jogos, pool bar, sala de massagens, sauna e 
quadra poliesportiva, R$ 4.300,00 INCLUSO CONDOMÍNIO 
E IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: 
(19)  99414-3299

VENDAS

TE06497 - TERRENO A VENDA CONDOMÍNIO PARK 
REAL - AT 150m² - TERRENO EM CONDOMÍNIO FE-
CHADO EXCELENTE TOPOGRAFIA - PARK REAL - EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO, PROXIMO  DO CENTRO DO 
PARQUE ECOLÓGICO. CORRETORA JUDITE – CRE-
CI: 212063 – TEL: (19) 99600-1290.

AP05403 -  JARDIM AMÉRICA - Apartamento cobertura 
duplex, venda, AU 200 m² - , em localização privilegiada, 
piso térreo 2 suítes com planejados, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha americana planejada, despensa, varanda, 
ar condicionado. Piso superior, 1 dormitório, wc, quarto 
despejo com prateleiras e armário, sala ampla, área gour-
met com churrasqueira, forno para pizza e um lindo sola-
rium. Próximo à grande centro comercial, praças, super-
mercados, e avenidas. R$ 700.000,00. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09873 - JARDIM SANTA RITA - Casa térrea - 
AT.125 m², AC.70 m², 2 dormitórios, ampla cozinha, 
sala, lavanderia, WC social, garagem coberta. Em lo-
calização privilegiada, próximo a supermercados, pa-
darias, centro esportivo. R$ 380.000,00. CORRETO-
RA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 
99293-1797.

CA09843 - JARDIM TANCREDO NEVES - AT. 150 m² 
AC. 130 m² - Casa bem localizada próxima ao Parque 
Ecológico e Supermercado Good Bom com 2 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha, WC social, lavanderia, 
quintal com churrasqueira e garagem para 2 autos 
com portão eletrônico. Aceita financiamento. Imóvel 
excelente para investimento R$ 320.000,00. CORRE-
TORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 
99293-1797.

CA9845 - JARDIM BELO HORIZONTE - Sobrado, 
AT.150m², AC.186,56m², 4 dormitórios sendo 1 suí-
te master com closet, 3 dormitórios no piso superior, 
e 1 dormitório térreo, 3 wc, espaço gourmet com 
churrasqueira, acabamento em granito no piso, ar 
condicionado, portão eletrônico, lavanderia, próximo 
á bancos, supermercados, escolas, atacadistas e ro-
doviária. R$ 580.000,00. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – 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 ecológico. R$ 
380.000,00 aceita permuta com terreno. CORRE-
TORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-
3299

LOCAÇÃO

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.

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

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

CA08224 - VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ - SOBRADO 
- AT 475m², AC 301,89, 03 Suítes c/ Closet, Escritório, 
Sala de TV, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha 
Planeja, Área de Serviço, Área de Luz, Banheiro de 
Empregada, Despensa, Área Gourmet, Banheiro Auxiliar, 
Quarto de brinquedos, Piscina, Jardim e Garagem P/ 02 
Autos Coberto e 02 Descobertos. R$ 6.500,00 + COND. 
+ IPTU. CORRETORA CÍNTIA – CRECI: 129578 – TEL: 
(19) 99907-6516.

CA09771 - Linda casa térrea - Condomínio Moradas 
de Itaici - 2 dormitórios sendo 01 suíte máster com 
hidromassagem, portal balcão , ar condicionado - venti-
ladores de teto - todo planejado - sala de estar e jantar 
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e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as 
suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha pla-
nejada, 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.  
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha pla-
nejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros planejados, 
lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem para 5 
carros. Possui área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.

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 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, 
sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro 
e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$2.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. 
Parte superior 7 salas.OBS: Quase todas salas alugadas. 
IC02 – CASA COMERCIAL VILA VITORIA – R$1.910.000,00 – Antiga Clinica Thompson.
  

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.
JD. BELA VISTA – R$1.700,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
para 4 carros e quintal. 
JD. MORADA DO SOL – R$1.180,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e quintal.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
JD. ALICE – R$1.400,00 – 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 
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 
americana com armários, lavanderia, 2 banheiros, dispensa e garagem para 8 carros. Possui 
piscina, churrasqueira com área gourmet, fogão a lenha, forno de pizza, playground, área coberta 
na piscina e portão eletrônico. Aceita permuta com imóvel de menor valor ou carro.                         
CA208 – JD. MORADA DO SOL – R$450 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 6 carros. Possui edícula com 2 cômodos. Aceita permuta com carro.
CA104 – JD. MORERA – MONTE MOR – R$190 MIL - 1 dormitório, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro, garagem e quintal. Aceita permuta com casa ou chácara.                                                                                                     

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área 
gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e 
área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$790 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários 
planejados sendo 1 suíte com closet, sala de estar e jantar, cozinha planejada estilo americano, 
lavabo, área de serviço, 3 vagas de garagem e portão eletrônico. Possui espaço gourmet, 
churrasqueira, pias, armários planejados, banheiro social, área de serviço, área de luz, porão 
e escada de acesso a suíte.                               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet), sala 
de estar com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha 
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 29700- Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.560,00 + 
Cond + IPTU

3 ref site 5891- Casa  Jardim do Sol - 3 dorm, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.500,00 + IPTU

7 Ref site 31709- Casa Jardim Montreal Residence - 3 dorm, 
banheiro, sala, coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - 
R$ 750.000,00 

8 ref site 31708 - Jardim  Jardim Regina - 3 dorm , wc so-
cial, sala, coz, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 
350.000,00

4 ref site 31193 - Apartamento Vila Brizzola - 2 dorm, sala, 
sacada, coz, área de serviço e garagem R$ 1.150,00 + Cond 
+ IPTU

5 ref site 31699- Apartamento Centro - 1 dorm, sala, coz, wc 
social, área de serviço e garagem - R$ 1.500,00 + Cond + IPTU

2 ref site 3483- Casa Vila Todos os Santos - 1 dorm , sala , coz 
, banheiro e garagem R$ 1.450,00 + IPTU

10 ref site 28056- Terreno Jardim Residencial Nova Veneza- 
Lote de 294 m² - R$ 377.000,00

11 ref site 24503 - Apartamento Jardim Morumbi  - 2 dorm, 
coz, sala, banheiro social, área de serviço e garagem - R$ 
165.000,00 

12 ref site 31600 - Apartamento Jardim Santiago  - 3 dorm, 
coz, sala, área serviço e garagem - R$ 350.000,00 + Cond + 
IPTU

9 ref site 30669- Terreno  Jardim Bela Vista - Lote de 250 m² 
residencial R$ 270.000,00

1 ref site 31144- Casa Jardim Paulista II- 3 dorm , sala, saca-
da, coz, banheiro, área de serviço, churrasqueira e garagem 
R$ 3.000,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

VENDO CASA: 
Condomínio Par-
que dos Guaran-
tãs. AT 135 m2. 
AC 127 m2. 3 Q 
sendo 1 suíte, 
todos com armá-
rios embutidos. 
Ar-condiciona-
dos .  Coz inha 
planejada, área 
goumert cober-
t a ,  g a r a g e m 
idem. Prox. Col. 
Objetivo. Valor 
R$ 640.000,00. 
Maiores informa-
ções (19) 99604-
2052 c/ Gilson T.
Vendo Casa: de 
esquina R. Ja-
maica com a 11 
de junho, terre-
no com 249m²  
3 dom. sendo 2 
suites, garagem 
coberta para 6 
carros e 2 portão 
eletronico, R$ 
980 mil, Contato: 
19 98174-5270
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 
280 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 

água. Contato 19 
99714- 4113 19 
-3875-4550
Apar tamento 
locação Rocca-
porena: 2 dorm. 
coz inha,   wc, 
área de serviço, 
01 vaga de ga-
ragem. Locação 
com in tenção 
de compra. Va-
lor 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

 
Pi lar  do Sul-
- :1.000m² en-
c o s t a d o  n a 
p i s t a  –  c o m 
poço – apenas: 
R $ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 
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 dormitórios 
diversas árvo-
res f rut í feras, 
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 

 
Compro terre-
no de rua ou 
c o n d o m í n i o : 
em Indaiatuba 

Mariah: 3 dorm. 
1  suí te ,  sa la , 
cozinha, saca-
da com churras-
queira 1 vaga 
de garagem R$ 
430.000,00 Acei-
ta financiamen-
to, (próximo ao 
mercado pague 
menos da av. 
conceição) Tra-
tar com Eugenio 
19. 97410-1479 
JD.  Col ibr is : 
condomínio vi-
tór 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 ista: 
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$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
Apar tamento 
com 3 dorms: 
na cidade nova - 
R$ 800 mil - (19) 
98254-7703 cre-
ci 74.092
Apar tamento 
com 3  dorms 
no bairro chá-
cara do trevo - 
R$370 mil - (19) 
98254-7703 cre-
ci 74.092 

 
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 + 

ao, lado do su-
p e r m e r c a d o 
cato: bancos, 
boulevard etc.na 
Av Paula Leite 
lote de 150m², 
sendo 02 dormi-
tórios (01-suite) 
sa l a - coz inha ,  
wc ,  lavande-
ria com grande 
área de terreno 
l i v re  na  f ren-
te com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 
(só o lote vale 
este valor)  f= 
19.9.9762-7997! 
corra!!!!
Cecap 1  - próxi-
mo ao boulevar 
em lote de 180m² 
sendo 04 cômo-
dos na f rente 
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-  contato 
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
C a s a  c o m  3 

dorms: no JD. 
dos impérios - 
R$380 mil - (19) 
98136-7331 cre-
ci 74.092
C a s a  c o m  2 
dorms: no JD. 
C a l i f ó r n i a  – 
R$280 mil - (19) 
98136-7331 cre-
ci 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 churras-
queira coberta 
e WC, 2 canis, 
4  vagas .  Va-
lor locação R$ 
3.500,00 + IPTU 
19 98346-2299

 
Vendo ap ED. 
Pictor: Arma-
rios em todo o 
apartamento, 2 
quartos sendo 1 
suite, 2 banhei-
ros. R Bernadi-
no de Campos 
n  8 2 0  a p  6 1 
Frente, Tratar 
na Imobi l iar ia 
Genari, Duvidas 
com proprietario 
e aberto a nego-
ciação contato 
(11) 99373-4775
Apto Dueto de 

em média com 
300 m2 permuta 
com: VW tcross 
2021 higline top 
l inha com teto 
solar pago a di-
ferença em di-
nheiro. Fone 19 
33923851 what-
sapp 11 98632 
4131
L o t e a m e n t o 
Jardim Améri-
ca: em Cardeal, 
à menos de 9 
minutos do par-
que ecológico de 
Indaiatuba  lotes 
a partir 175 me-
tros 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 loteamento 
jardim américa 
em cardeal,  à 
menos de 9 mi-
nutos do parque 
ecológico de In-
daiatuba lotes a 
partir 175 metros 
lotes misto re-
sidencial e co-
mercial entrada 
de R$ 12.000,00 
saldo dividido em  
120 parcelas.

 
VENDO JETTA: 
R-Line 2019, cor 
branca, 56 mil 
KM, completo + 
película proteto-
ra Security Film. 
Único dono, re-
visões VW. R$ 
1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 . 
IPVA pago. Con-
tato (19) 99604-
2052
Procuro casa 
para  A lugar : 
Descrição, casa 
de fundo com ga-

ragens obs: Moro 
sozinho. contato 
19 99786-0112
V e n d o  N o t e -
book:  Acer Ce-
leron, 1.20 GHZ, 
H D  2 5 0  G B , 
Preço  400 ,00 
memória 3 GB, 
com fon te  19 
9 8 8 2 9 . 0 7 1 7 
3875-4737
Netbook:  Ven-
d o ,  C e l e r o n , 
1 . 8 G H Z ,  m e -
mória 4GB, HD 
5 0 0 G B ,  c o m 
f o n t e .  P r e ç o 
R$ 500,00. 19 
9 8 8 2 9 . 0 7 1 7 
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, 
H D 3 2 0  G B 
memória 4GB, 
branco por fora, 
e preto por den-
tro, Preço 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:  ta-
manho Grande, 
Vendo 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 : 
Para fazer impos-
to de renda pes-
soa fisica valor 
R$80,00 contato: 
1999124-2964
O f e r e ç o - m e : 
Para trabalhar 
como motorista 
particular com o 
seu carro, saiu 
a noite bebeu, 
ou até mesmo 
passear no sho-
pping, posso ser 
seu motorista, 
entre em conta-
to para mais in-
formações: (19) 
98204-1190
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
O f e r e ç o - m e 
para trabalho 
como: Pedreiro, 
encanador, jardi-
nagem, eletricis-
ta, formado pelo 
Senai – 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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Eleição ATIR
Edital de convocação para Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNI-
COS E TECNOLOGOS DE INDAIATUBA E REGIÃO inscrita no CNPJ sob nº 
24.682.183/0001-30, em função da realização da Eleição para “diretoria execu-
tiva” com vigência do primeiro dia do mês de março de 2022 ao último dia do 
mês de fevereiro de 2024. Convidamos todos os associados para a Assembleia 
Geral da ATIR à comparecerem no dia 28 de fevereiro de 2022, às 17:30 horas 
“primeira chamada” e às 18 hs. “segunda chamada” , na qualidade de sócio, na  
ocasião também será discutido e votado possíveis alterações do estatuto confor-
me estatuto vigente.
Local; Rua Cesario Desoti filho , 119. Jd. Portal do Sol, Indaiatuba/SP CEP 
13349-710

Indaiatuba, 18 de fevereiro  de 2022.

José Gonçalo da Silva
CPF 93183593815

RG 8772330-X
2º  Secretário

2020-2022



Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

currículo: www.joblinerh.com.br 
Fone: (19) 3835-5215 / 3834-8862

ASSISTENTE FIS-
CAL - Ensino médio 
completo. Desejá-
vel superior. Expe-
riência na função. 
Residir em Indaia-
tuba. 

AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO - Ensi-
no médio comple-
to. Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. 

AUXLIAR DE COZI-
NHA INDUSTRIAL 
- Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba. Para 
atuar na preparação 
de receitas indus-
triais e na limpeza 
de equipamentos 
utilizados.

AUXILIAR DE JARDI-
NAGEM - Experiên-
cia em jardinagem 
e operador de ro-
çadeira ou no ramo 
de atividade braçal. 
Estar apto a fazer 
trabalho em altura 
(roçada de vegeta-

ção em taludes).

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

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Ensino 
médio completo. Ex-
periência na função. 
Residir em Indaiatu-
ba. 
 
BABÁ - Experiên-
cia na função. Para 
atuar em residência 
próximo ao bairro 
Vila Suíça. Residir em 
Indaiatuba. 

CONTADOR(A) -- En-
sino Superior Com-
pleto em Ciências 
Contábeis. Desejável 
pós-graduação com-
pleta na área con-
tábil ou áreas afins. 
Possuir Registro no 
Conselho Regional 
Ativo. Experiência 
de 06 meses na área. 
Conhecimento avan-
çado do pacote offi-
ce. CNH B.

ESTÁGIO EM ADMI-
NISTRAÇÃO – Cur-
sando Superior em 
Administração. Re-
sidir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de 
horário para traba-
lhar em horário co-
mercial.

ESTÁGIO EM DESIG-
NER DE INTERIORES 
– Cursando Superior 
em Design de Inte-
riores. Residir em In-
daiatuba. Disponibili-
dade de horário para 
trabalhar em horário 
comercial.

GESTÃO DE ESTO-
QUE – Ensino médio 
completo. Desejável 
Superior em Logís-
tica ou Administra-
ção. Possuir conhe-

cimentos em Excel 
avançado. Curso de 
empilhadeira. Expe-
riência mínima de 
02 anos com em-
pilhadeira retrátil 
e contrabalançada. 
Experiência com 
conferência de ma-
teriais.

OPERADOR LOGÍS-
TICO – Ensino mé-
dio completo. Curso 
de empilhadeira. 
Experiência mínima 
de 02 anos com em-
pilhadeira retrátil 
e contrabalançada. 
Experiência com 
conferência de ma-
teriais.

OPERADOR DE 
MÁQUINA – Ensi-
no médio comple-
to. Experiência em 
Operar máquinas 
convencionais (Fre-
sa, furadeira, retífi-
ca). Residir em In-
daiatuba.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS CNC– Ex-
periência em operar 
Torno CNC e Centro 
de usinagem. Co-
nhecimentos em 
Metrologia. Ensino 
médio. Desejável 
possuir Curso de 
Leitura e Interpre-
tação de Desenho.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.JOVITA RODRI-
GUES DA SILVA ES-
PIRITO SANTO com 
96 anos, Viúva, sen-
do filha de Catharino 
Rodrigues da Silva e 
Daria Lima de Jesus. 
Deixa os filhos: Maria, 
Anadir, João, Cecilia, 
Daniel, Marta (Maio-
res), Jose (fal). Faleci-
do (a) em: 25/12/2021, 
e Sepultado (a) no 
Cemit. Mun. São Jose, 
em Olímpia- SP aos 
26/12/2021.

2.MARIA PUPO RI-
BEIRO com 84 anos, 
Viúva, sendo filha de 
João Miguel Pupo e 
Maria Ribeiro Pupo. 
Deixa os filhos: Oscar, 
Othoniel, Oneise, Ode-
te, Oseas, Odinei e 
Odile (Maiores). Faleci-
do (a) em: 18/01/2022, 
e Sepultado (a) no Ce-
mit. Mun. de Itanhaém- 
SP aos 19/01/2022.

3.ANA CERVAN com 
92 anos, Viúva, sendo 
filha de Francisco de 
Castro e Perciliana de 
Camargo Castro. Dei-
xa os filhos: Terezinha, 
Cleide, Marcia. Faleci-
do (a) em: 11/01/2022, 
e Sepultado (a) no Ce-
mit. Mun. de Piracaia-
-SP aos 12/01/2022.

4.CONCEIÇÃO APA-
RECIDA FERREGUTI 
VILLA NOVA com 74 
anos, Viúva, sendo fi-
lha de João Ferreguti 
e Nair Alves Ferre-
guti. Deixa os filhos: 

Emerson, Elvio e Evelin 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 11/01/2022, e Cre-
mado no Crematório 
Bosque da Paz, Vargem 
Grande Paulista- SP aos 
12/01/2022.

5.JAIRO DE OLIVEIRA 
SOUZA com 93 anos, 
Casado (a) com Appa-
recida Jarreta de Souza, 
sendo filho de Jose de 
Oliveira Souza e Maria 
Tomasia de Paula. Dei-
xa os filhos: Mario, Cleu-
za, Cleide, Jorge (Maio-
res), Luiz (Fal). Falecido 
(a) em: 12/01/2022, e 
Sepultado (a) no Cemit. 
Mun. de Serrana- SP 
aos 13/01/2022.

6.ANTONIA STORINI 
POVA com 95 anos, 
Viúva, sendo filha de 
Nicola Storini e Anna 
Soares. Deixa os filhos: 
Marlene, Nadir, Apare-
cido, Sebastião (Maio-
res), Benedita e Antonio 
(Falecidos). Falecido (a) 
em: 24/01/2022, e Cre-
mado (a) no Crematório 
Santa Catarina, em Jan-
dira-SP aos 25/01/2022.

7.BELISANDA GUIMA-
RÃES DE OLIVEIRA 
com 95 anos, Viúva, 
sendo filha de Rasbero 
Augusto Guimarães e 
Maria Augusta de Frei-
tas. Deixa os filhos: 
José, Pedro, Antonio, 
Benedito, Rita, Paulo, 
João, Maria Aparecida, 
Maria Imaculada, Ana, 
Nelson (Maiores). Fale-
cido (a) em: 26/01/2022, 

e Sepultado (a) no Ce-
mit. Mun. B° dos Casa- 
SBC aos 27/01/2022.

8.ANTONIO FELIPPE 
com 95 anos, Viúvo, 
sendo filho de Lazaro 
Felippe e Benedita dos 
Santos. Deixa os filhos: 
Luiz, Antonio, Ricardo, 
Edvaldo, Izaias, Paulo, 
Marta, Reginaldo (Maio-
res). Falecido (a) em: 
27/01/2022, e Sepultado 
no Cemit. Parque das 
Flores, em Campinas-
-SP aos 28/01/2022.

9.CARLOS EMILIO 
STROH com 92 anos, 
Casado com Ana Olivia 
Stroh, sendo filho de 
João Stroh e Emilia Jo-
aquina Stroh. Deixa os 
filhos: Osmar, Claudir, 
Giane (Maiores). Faleci-
do (a) em: 28/01/2022, e 
Sepultado (a) no Cemit. 
Mun. de Monte Mor- SP 
aos 29/01/2022.

10.ROSEMEIRE APA-
RECIDA DE LIMA com 
61 anos , Era Divorcia-
do(a), sendo filho(a) 
de JOÃO DE LIMA e 
APARECIDA PAVÃO 
DE LIMA. deixa filho(s): 
ADRIANO, ALEXAN-
DRE, KATIA , RENAN 
(MAIORES), Faleci-
do em: 08/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/02/2022.

11.MARIA APARECIDA 
TAVARES DE SOUZA 
com 72 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 

BENEDITO TAVARES 
DE SOUZA e ANTONIA 
FRANCISCA PIRES DE 
SOUZA. deixa filho(s): 
SAMANTA (FAL), Fale-
cido em: 09/02/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
10/02/2022. 

12.MARIA IRZE DE 
OLIVEIRA com 90 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de DIOGENES 
SEBASTIÃO DE OLI-
VEIRA e DEOLINDA 
FERREIRA DA SILVA. 
deixa filho(s): ANTO-
NIA 69, HUMBERTO 
(FAL), Falecido em: 
09/02/2022, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO 
DA SAUDADE SALTO-
-SP aos 10/02/2022. 

13.VALDIR CLAUDINEI 
LAMÃO AFONSO com 
30 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de VAL-
DIR AFONSO e ODETE 
MARIA LAMÃO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 09/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/02/2022. 

14.MARIA LOURDITE 
PEREIRA com 84 anos 
, Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de BARTO-
LOMEU PEREIRA DA 
SILVA e SEBASTIANA 
MARIA DAS DORES. 
deixa filho(s): APARE-
CIDA, ESMERALDO, 
MARINA, IVANIR, ADIL-
SON, DILZA, CELIA, 
LUCIANA, BENEDITO, 
FILHOS MAIORES, Fa-
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lecido em: 09/02/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/02/2022. 

15.EUNICE DE LOUR-
DES DANUCCIO GIAN-
NECCHINI com 68 anos 
, Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de HORELIO 
DANNUCIO e ROSINA 
NALLIN DANUCCIO. 
deixa filho(s): ANDREIA, 
LAURO, DEBORA 
(MAIORES), Falecido 
em: 09/02/2022, , e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/02/2022. 

16.CARLINDO FERREI-
RA DA SILVA com 71 
anos , Casado (a) com 
SANTA SANTOS DA 
SILVA sendo filho(a) de 
MIGUEL FERREIRA DA 
SILVA e CONCEIÇÃO 
LUIZ PEREIRA. deixa 
filho(s): MARIA DA GLO-
RIA, RESENI, ROSE-
MEIRE, ROSANGELA, 
ROSINETE, NATANAEL 
(MAIORES), Falecido 
em: 09/02/2022, e se-

pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/02/2022. 

17.JOSE PEDRO AN-
TONIO com 83 anos , 
Casado (a) com ROSA 
MARIA DA SILVA AN-
TONIO sendo filho(a) 
de PEDRO ANTONIO 
e EMA TIBERIO. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 09/02/2022, , 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/02/2022.
 
18.OLINDA GUILHER-
ME DA COSTA com 
91 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de BENE-
DITO GUILHERME DA 
COSTA e ANGELA MO-
RELLI. deixa filho(s): 
JAIR, LUCIA, VERA, 
IVANI, IDIVALDO, AN-
GELA, LUIS, WILSON 
(MAIORES), Faleci-
do em: 09/02/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/02/2022.

19.VICTOR DE PADUA 

SILVA com 23 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de CELSO PONZIO DA 
SILVA e MARIA LUCIA 
DE PADUA SILVA.NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 10/02/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
10/02/2022. 

20.KINUE HORI com 
85 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) de 
TAKEJI MATSUNAE e 
FUKUO MATSUNAE. 
deixa filho(s): ERI-
KA,YASUYUKI (MAIO-
RES), Falecido em: 
10/02/2022, e crema-
do(a) no CREMAT.UNI-
DAS-PIRACICABA-SP 
aos 10/02/2022. 

21.GERALDO FRAN-
CISCO DE OLIVEIRA 
com 82 anos , Era Vi-
úvo(a), sendo filho(a) 
de FRANCISCO XA-
VIER DE OLIVEIRA e 
ADELAIDE LINA DOS 
SANTOS. deixa fi-
lho(s): WAGNER, RITA, 
WILLIAN, NAIARA 

(MAIORES), Faleci-
do em: 10/02/2022, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
10/02/2022. 

22.CELIO AMANCIO 
DO NASCIMENTO 
com 47 anos , Era 
Separado(a), sendo 
filho(a) de SEBAS-
TIAO AMANCIO DO 
NASCIMENTO e JO-
SEFA CORDEIRO 
DO NASCIMENTO. 
deixa filho(s): LETICIA 
26,CELIO 21., Fale-
cido em: 10/02/2022, 
e sepultado(a) no DO 
EDEN -SALTO-SP aos 
11/02/2022.
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