
Após estragos 
provocados pela 
chuva, Prefeitura 
decide rever Plano 
de Melhorias 

Editorial

Preocupado com os es-
tragos provocados pelas 
fortes chuvas de domingo 
(16), que  causaram trans-
tornos no bairro Recanto 
Campestre Internacional 
de Viracopos, o prefeito 
de Indaiatuba, Nilson Gas-
par (MDB), foi até o local 
e decidiu rever o Plano de 
Melhorias Comunitárias, o 
PCM, para atender às quei-
xas dos moradores.

Pacientes reclamaram ter 
de esperar mais de três horas 
por atendimento no Hospital 
Augusto de Oliveira Camar-
go na segunda (17). 

A compra do material es-
colar vai ficar mais cara para 
os pais entre 15% e 30%, se-
gundo a associação brasileira 
de fabricantes. 

A Prefeitura de Indaiatu-
ba abre nesta sexta ( 21) mais 
de 4500 vagas para as Ofici-
nas Culturais. As inscrições 
ficam abertas até o dia 14 de 
fevereiro e poderão ser feitas 
de forma online, no portal 
Cultura Online. 

O nível de comprometimento com dívidas das famílias 
superou os 70% na virada do ano. Por isto, especialistas dão 
dicas de como sair do vermelho com inteligência.

No texto “Pela vacinação de crianças”, este jornal reforça 
a tese de que, apesar das disputas políticas, a imunização é 
fundamental para o combate à pandemia. 

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS: Indaiatuba começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos na última terça-feira (18) . A previsão é que 20 mil 
crianças nessa faixa etária sejam imunizadas nos próximos 15 dias. O primeiro a receber uma dose foi o menino Rafael Kenzo, de 8 anos. 
Ele foii imunizado com a Pfizer. Segundo a secretária de Saúde, Graziela Garcia, o evento para marcar a primeira aplicação foi simbólico 
para celebrar a esperança. “Vivemos um dia de sol em meio à tempestade, mas só funciona se todos se vacinarem” 

Mais Expressão reforça a sua 
presença no conteúdo digital

Primavera cria loja de venda 
de produtos ligados ao clube

Demora no 
atendimento 
irrita vários 
pacientes no 
HAOC

Compra de 
material 
escolar 
pesa no 
orçamento

Oficinas culturais recebem 
inscrição para 4,5 mil vagas

Endividamento no início do 
ano sufoca consumidores

Jornal desenvolveu plataforma multimídia para potencializar a informação. 

Torcedores vão enccntrar todo tipo de itens para reforçar a paixão pelo time. 

É que o plano atual foi 
concebido como um mode-
lo único para todos os bair-
ros e cada um tem uma es-
pecificidade, o que dificulta 
a adesão da população e 
tem inviabilizado a realiza-
ção de obras de melhorias, 
principalmente de vias pú-
blicas, como é o caso do 
Recanto Campestre, cujas 
ruas ficaram intransitáveis 
por não terem asfalto. P. A3P. A12
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Pela vacinação de crianças

Artigos

Editorial

Você não está ouvindo corretamente com um ou com ambos os ouvidos? Fique atento, algo de anormal pode estar 
acontecendo.

A dificuldade pode ser causada por acúmulo de cera no canal auditivo externo e isto é resolvido removendo o seu ex-
cesso. O médico otorrinolaringologista é quem faz a remoção. 

Explosões, barulhos altos repentinos, mudanças bruscas de pressão, infecções graves e cutucar o ouvido com objetos 
variados, pode ocasionar a perfuração da membrana timpânica.  Tumores, crescimento anormal dos ossos da região ou in-
fecções em geral como: Sarampo, Meningite, Caxumba, Escarlatina, Herpes zoster, Otites, 
dentre outras, também podem causar a deficiência.

Outros fatores que contribuem para a perda de audição: o envelhecimento, hereditarie-
dade, trabalhos ruidosos, escutar muita música alta, com fones de ouvido ou não, e outras 
atividades de recreação, como motociclismo, podem aumentar muito o risco de perda audi-
tiva, algumas medicações, como certos antibióticos, drogas de quimioterapia, dentre outros 
medicamentos considerados ototóxicos, também podem danificar sua audição.

 Sente dificuldade para compreender conversas, assistir TV, falar ao telefone? Pro-
cure a Audiocamp, pois você será atendido e orientado sobre como proceder e descobrir 
qual a melhor opção de tratamento. 

A regra de transição da aposentadoria por idade estipulou que a idade mínima para o homem se aposentar continua 
sendo de 65 anos, mas que a idade mínima da mulher deveria aumentar gradativamente [6 meses] a cada ano a partir 
de 2019 até chegar a 62 anos de idade: 

● Homem: 65 anos de idade + 15 anos de contribuição / Mulher: 60 anos + 6 meses por ano, a partir de 2020, até 
atingir 62 anos, lá em 2023, + 15 anos de contribuição. 

Assim, em 2020 a idade mínima para a mulher se aposentar subiu para 60 anos e 6 meses, em 2021 para 61 anos e, 
neste ano, em 2022, a idade mínima é de 61 anos e 6 meses. Já quanto ao tempo de contribuição, não houve alterações 
no caso das mulheres nem no caso dos homens, mantendo-se o tempo mínimo de 15 anos de contribuição para ambos. 

A regra de transição da aposentadoria por idade pode ser interessante para quem tem pouco tempo de con-
tribuição, mas existem outras regras (como a dos pontos) que podem ser mais vantajosas para quem 

contribui há bastante tempo. Por isso, antes de requerer sua aposentadoria, é essencial analisar cada 
uma das regras, para identificar qual é a melhor para você e para que você não se sinta prejudi-

cado (a). 

O que pode ter causado minha perda auditiva?

A aposentadoria por idade em 2022

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

DÓRIA – O gover-
nador de São Paulo, João 
Dória (PSDB), também 
está atento ao ano eleito-
ral. Em sua rede social ele 
avisou nesta quinta-feira 
(20) que vai vacinar em 
três semanas crianças de 
6 a 17 anos. Diante da 
polêmica com Bolsona-
ro, ele usará a Coronavac 
para ganhar pontos.

GRAVIDADE - A 
Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou na quar-
ta (19) um aumento ex-
pressivo na internação de 
crianças e adolescentes 
devido à Covid-19: nos 
últimos dois meses o ín-
dice de pessoas com me-
nos de 18 anos que estão 
nas UTIS subiu 61,3%, 
passando de 106 pacien-
tes, em novembro, para 
171 em janeiro. 

FRASE DA SEMANA
            
“Para uma cidade 

que ganhou o prêmio de 
melhor cidade em desen-
volvimento em São Pau-
lo, achei um descaso três 
horas para um paciente 
conseguir se medicar”.

De Ana Paula Tofano, 
de 35 anos, ao criticar o 
tempo de espera entre a 
consulta com o médico e 
a medicação aplicada.

CANAL – O Grupo 
Mais Expressão acaba de 
lançar mais um canal de 
informações para os seus 
leitores, ouvintes e teles-
pectadores, o PodMais, 
um canal de podcasts 
voltado à informação es-
pecializada por categoria. 

 CONTRASTE

Vítima da Covid

O prefeito de In-
daiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB), sempre acom-
panhou o combate à Co-
vid-19 de perto na cidade.

Graças a isso, conse-
guiu colocar o município 
no topo das cidades que 
mais vacinaram contra a 
doença ano passado.

Mesmo com todo o 
cuidado, Gaspar acabou 
se contaminando em 
2021.

- Passei maus boca-
dos, disse ao comentar o 
episódio, sem saudade, 
nos bastidores de uma en-
trevista.

Em seguida, falando 
das sequelas que todo 
mundo tem, disse que a 
sua foi perder boa parte 
da capacidade visual.

Ao ouvir, um assessor 
não segurou: 

- Tem mais de 50 e 
culpa a Covid por não en-
xergar, isso é da idade.

O governo, represen-
tado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL) e seus 
asseclas, prestou um des-
serviço à nação ao pregar 
ou dificultar a vacinação 
de crianças contra a Co-
vid-19. Afinal, há uma 
necessidade real de imu-
nização dessa parcela da 
sociedade e os embustes 
do chefe do Governo só 
serviram para atrasar tudo.

Bastava que ele e todos 
os responsáveis pela área 
técnica do Ministério da 
Saúde tivessem se dado 
ao trabalho de observar 
o número de mortes de 

crianças provocadas pela 
doença e o risco dela desde 
o início da pandemia, para 
que criassem consciência 
e encerrassem as bravatas 
muito antes do que foi. 

De acordo, com levan-
tamento técnico do Institu-
to Butantan, morreram no 
Brasil, desde o início da 
pandemia, ao menos 2.500 
crianças de zero a 19 anos, 
300 destas entre cinco e 11 
anos, em decorrência da 
Covid-19, o que demons-
tra o alto grau de risco 
oferecido a essa parcela da 
sociedade atualmente.

A entidade alerta ain-

da que pelo menos 1.400 
crianças foram diagnos-
ticadas com a Síndrome 
Inflamatória Multissistê-
mica, associada ao SARS-
-CoV-2. Essas crianças são 
atualmente as que correm 
mais risco diante de novas 
variantes altamente trans-
missíveis, como a ômicron, 
por não estarem protegidas 
adequadamente.

As entidades médicas 
e científicas fizeram um 
protesto contra a atitude 
do governo e pressiona-
ram fortemente para que 
houvesse uma mudança 
de atitude. Felizmente essa 

alteração aconteceu e os 
pais conscientes de In-
daiatuba puderam começar 
esta semana a imunizar 
suas crianças, apesar do 
presidente.

Portanto, pais e mães 
de crianças da cidade de-
vem procurar o serviço 
de atendimento médico, 
organizado pela Prefeitu-
ra, para aplicar a vacina o 
quanto antes. Não deem 
ouvidos ao que bradam 
os contrários, pois se trata 
da preservação da vida de 
seus filhos e, por tabela, 
também da vida de todos 
os outros.

A2

Eloy de Oliveira

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

Isabelle Travain Araújo

Pré-candidato a deputado federal dentro do grupo 
político do ex-prefeito Reinaldo Nogueira (MDB), 
o presidente da Câmara, Pepo Lepinsk, não para um 
minuto.

Ao mesmo tempo em que tem participado ativa-
mente das reuniões do Parlamento da Região Me-
tropolitana de Campinas representando Indaiatuba e 
fazendo contatos importantes, o político também fica 
de olho ao que acontece em Indaiatuba.

Na segunda (17), por exemplo, diante da chuva in-
tensa que causou danos consideráveis aos moradores 
do Recreio Campestre Internacional de Viracopos, ele 
foi até o local se colocar à disposição.

DE OLHO NA ELEIÇÃO
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Prefeito Nilson Gaspar promete atualização do programa 
e um novo lançamento com a nova versão já corrigida 

Estragos da chuva 
em bairro forçam 
Prefeitura a mudar 
plano de melhorias 

Após as fortes chu-
vas que atingiram o 
bairro Recanto Cam-

pestre Internacional de Vira-
copos e causaram transtorno 
aos moradores, no último 
domingo (16), o prefeito de 
Indaiatuba, Nilson Gaspar 
(MDB), se deslocou até o lo-
cal. Logo depois, forçado pela 
situação, em uma postagem 
do seu instagram, Gaspar se 
comprometeu a atualizar o 
Plano Comunitário de Me-
lhorias (PCM) da drenagem 
e também do asfalto.

Asfaltar as ruas do bairro 
é a principal reivindicação 
dos residentes locais. Em um 
vídeo enviado ao Mais Ex-
pressão durante as chuvas de 
domingo, foi possível ver uma 
grande fila de carros parados, 
sem conseguirem trafegar por 
conta da quantidade de lama e 
pedras nas ruas. Os moradores 
precisaram de enxadas para 
retirar todos os obstáculos 
do caminho. Segundo a mo-

A chuva invadiu várias casas alagando e provocando destruição

Em seu stories na rede social, o prefeito prometeu fazer mudanças no plano de melhorias

radora do vídeo, que não se 
identificou, há pelo menos 
dois anos que ela mora no 
local e tenta viabilizar a pa-
vimentação do espaço, mas 
as investidas acabaram não 
dando resultado justamente 
pelas regras do PCM atual.

O PCM foi lançado em 
2019 com o intuito de pa-
vimentar 21 loteamentos 
localizados na zona norte 
da cidade. De acordo com 
a Prefeitura, legalmente a 
administração não pode in-
vestir dinheiro público nessas 
obras. A saída foi criar um 
plano que contasse com a 
participação popular, sendo 
os custos divididos entre a 
população dos bairros. Para 
que a empreitada ocorresse, 
era necessário a adesão de 
70% dos moradores, fato 
que, segundo a Prefeitura de 
Indaiatuba, não aconteceu.   

Rogério Ferrabraz, resi-
dente no bairro há dois anos, 
discorda, no entanto, da for-
ma como foi realizado todo o 
processo. Segundo o cidadão, 
como o processo é feito de 

forma padrão para todos os 
bairros, isso acaba dificul-
tando a adesão, já que as rea-
lidades são diferentes. Além 
disso, muitos moradores che-
garam recentemente ao local 
e não tiveram a oportunidade 
de aderir ao Plano. Ferrabraz 
também contestou o valor e 
a forma de pagamento apre-
sentados à época. Segundo o 
morador, o valor e a forma de 
pagamento são ruins e não ca-
bem no bolso dos residentes. 
“Queremos aderir ao Plano 
Comunitário de Melhorias, 
sim, desde que ele seja justo, 
que nós tenhamos condições 
de pagar”, finalizou. 

Alagamentos
Além dos asfaltos com-

prometidos, a chuva acabou 
invadindo casas e causando 
alagamentos pelo bairro. Na 
rua Acácia, uma árvore caiu 
e danificou os fios da rede de 
energia. A situação foi resol-
vida pelo Corpo de Bombei-
ros em conjunto com a CPFL 
ainda no domingo. A Defesa 
Civil também compareceu 
ao local. 

Definição das mudanças ainda depende de estudos
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Embora anunciado pelo 
prefeito Nilson Gaspar, ainda 
não há nenhum tipo de infor-
mação acerca das mudanças 
que podem ser realizadas no 
Plano Comunitário de Melho-
rias (PCM) para a pavimenta-
ção dos bairros. 

Segundo a Prefeitura de 
Indaiatuba, existem análises 
e estudos a partir do primeiro 
projeto apresentado para di-

vidir as propostas conforme 
a situação dos bairros. Con-
tudo, “nem todos os bairros 
possuem limites geográficos 
e, sendo assim, onde há con-
vergência, o projeto precisa 
se estender de um lado a 
outro para não gerar novos 
gargalos”. Sobre a forma de 
pagamento, a Prefeitura in-
formou que analisa com o seu 
jurídico as formas de estender 

a quantidade de parcelas. 
Outra solução apontada 

pela Prefeitura é a partir de 
fundos perdidos de recursos 
federais ou estaduais (que 
são aqueles que não exigem 
pagamento ao fornecedor), 
como ocorreu nas obras de sa-
neamento, com a implantação 
do sistema de esgotamento 
sanitário nos bairros da zona 
norte. 

O período de chuvas cons-
tantes, como ocorre nos dois 
primeiros meses do ano, foi 
uma das razões para a pre-
ocupação do prefeito Nil-
son Gaspar em buscar uma 
solução mais rápida para o 
problema, já que a população 

cobrou uma solução durante a 
visita do chefe do Executivo 
na segunda-feira. 

Outros políticos, como o 
presidente da Câmara, Pepo 
Lepinsk (MDB), também 
foram ao bairro por conta dos 
estragos registrados domingo.
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Veja como escolher uma consultoria fiscal ideal 

A escolha de uma assessoria adequada para fazer a consultoria fiscal é decisivo para o sucesso do negócio

Um conjunto de 
dicas que vão 
ajudar o leitor a 
conhecer o 
processo e poder 
optar pelo 
melhor resultado

Escolher uma consultoria fis-
cal para uma empresa é um 
requisito importante para 

garantir o funcionamento correto 
do negócio. Neste artigo, vamos 
falar tudo o que você precisa antes 
de escolher sua consultoria fiscal e 
tributária. Se você quer saber mais 
sobre esse assunto, aproveite esse 
conteúdo e faça uma excelente 
leitura!

O que é?
Uma consultoria fiscal (ou 

consultoria tributária) é um pro-
cesso de análise contábil res-
ponsável por verificar todas as 
atividades de uma empresa que 
geram tributos ou qualquer tipo 
de obrigação fiscal. A consultoria 
fiscal é uma atividade essencial 
para a manutenção e crescimento 
de uma empresa.

Através dela, é possível de-
terminar se todas as obrigações 
fiscais da empresa estão sendo 
cumpridas.

Como saber se preciso?
A consultoria fiscal é um 

serviço necessário para qualquer 
empresa durante toda a sua evo-
lução. O acompanhamento das 
obrigações fiscais e tributárias 
de uma empresa é importante 
para garantir o seu crescimento 
e estabilidade. Mesmo empresas 
iniciantes podem se beneficiar 
com esse tipo de serviço.

Em resumo, não existe uma 
regra sobre quando contratar um 
serviço de consultoria fiscal e 
contábil. É importante que desde 
o início, você tenha uma assessoria 
desse tipo para a sua empresa. Po-
rém, mesmo que você ainda esteja 
em dúvidas sobre contratar esse 
serviço, há indícios que podem te 
ajudar a decidir, tais como:

Não saber os tributos obriga-
tórios da empresa;

Nunca ter feito uma revisão 

fiscal;
Nunca ter feito uma avaliação 

das obrigações tributárias após a 
empresa ter mudado a estrutura 
e crescido;

Necessidade de uma mudança 
de regime tributário;

Avaliação do regime tributário 
adequado para a empresa;

Ter diversificado as atividades 
monetárias da empresa;

Aumento no quadro de cola-
boradores;

Ter dúvidas sobre o pagamen-
to adequado dos impostos.

Como escolher?
A escolha de uma consultoria 

fiscal deve ser tomada com base na 
área de atuação da sua empresa e 
na experiência prévia da assessoria 
oferecida. Antes de contratar uma 
consultoria fiscal, certifique-se de 
que o profissional escolhido rea-
lizou trabalhos semelhantes com 
empresas do mesmo ramo.

Um requisito importante para 
uma consultoria fiscal de suces-
so, é contar com o auxílio de 
profissionais com experiência em 
orientar empresas do mesmo setor.

Como funciona?
Na consultoria fiscal serão 

analisadas todas as atividades 
realizadas na empresa e suas 
respectivas obrigações fiscais e 

tributárias. Assim, o profissional 
avaliará práticas centrais da em-
presa, como o pagamento correto 
de impostos e tributos, bem como 
a concordância dos processos em 
relação à legislação vigente.

Para a realização de uma con-
sultoria fiscal bem-sucedida, é 
necessário que o gestor da em-
presa tenha todos os documentos 
necessários a serem avaliados pelo 
profissional. Além disso, o gestor 
deve informar ao profissional 
todas as informações solicitadas 
durante o processo.

Durante a consultoria, o pro-
fissional levantará diversas in-
formações como faturamento 
anual, número de colaboradores, 
atividades monetárias realizadas, 
bem como os processos de pro-
dução do negócio. Formulários, 
certificações e notas fiscais podem 
ser utilizadas durante o processo.

Quais são os benefícios?
Se você procura consultoria 

fiscal em Indaiatuba, ou em qual-
quer outro lugar, é importante ter 
sempre em mente que há diversos 
benefícios obtidos para sua empre-
sa. Estes são os principais:

Redução de custos com impos-
tos e outros encargos;

Avaliação de todas as obriga-
ções fiscais e tributárias;
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Avaliação do regime tributário 
adequado para a empresa;

Orientação sobre execução dos 
processos da empresa;

Recuperação de créditos tri-
butários;

Planejamento financeiro;
Orientação sobre a gestão 

tributária da empresa;
Elaboração de plano financeiro 

e tributário de longo prazo para a 
empresa.

Uma boa consultoria fiscal e 
tributária pode fazer uma diferen-
ça importante para o sucesso de 
qualquer empresa. Erros fiscais e 
de tributação estão entre os mais 
comuns cometidos por empreen-
dedores iniciantes ou até os mais 
experientes.

Mesmo que esses erros sejam 
comuns, jamais se engane ao 
acreditar que eles não podem 
causar sérios danos a uma em-
presa. Deslizes tributários podem 
aumentar consideravelmente os 
gastos de uma empresa, fazendo 
com que ela tenha que enfrentar 
sérias crises financeiras.

Do mesmo modo, erros fiscais, 
seja no pagamento dos impostos, 
ou até mesmo na execução dos 
processos de produção, podem 
fazer com que uma empresa acabe 
em maus lençóis com a legislação. 
Pode acreditar, erros fiscais e 
tributários são aqueles que você 
quer evitar numa empresa desde 
o seu início.

Qual a periodicidade 
ideal?
O acompanhamento das obri-

gações fiscais e tributárias de uma 
empresa deve ser feito de maneira 
periódica desde o seu início. Não 

há uma regra sobre o período cor-
reto, mas é importante que uma 
avaliação fiscal seja realizada pelo 
menos a cada ano de funciona-
mento da empresa.

Também é importante men-
cionar que toda empresa necessita 
de um acompanhamento de suas 
responsabilidades fiscais, seja ela 
MEI, ME, EPP, ou qualquer outra. 

Por que preciso?
As obrigações fiscais de uma 

empresa podem mudar a partir de 
alterações ocorridas na legislação. 
Muitas vezes, tais alterações ocor-
rem sem que o empreendedor se dê 
conta de suas novas obrigações. 

Com isso, poder contar com 
o auxílio de um contador ou uma 
assessoria jurídica especializada 
em assuntos fiscais e tributários, 
é essencial para que você se man-
tenha atualizado sobre as even-
tuais mudanças que sua empresa 
necessite realizar para continuar 
funcionando. 

Consultoria fiscal online
A consultoria fiscal e tributária 

online oferece todos os benefícios 
de uma consultoria presencial. 
Além disso, você terá toda a 
conveniência de uma prestação 
de serviço online. É a forma de 
assessoria adequada para em-
preendedores que estão sempre 
ocupados e não encontram tempo 
para dedicar a uma consultoria.

A Harmonia Contabilidade é o 
escritório ideal para empresas que 
procuram auxílio com suas res-
ponsabilidade fiscais e tributárias. 
A Harmonia oferece consultoria 
fiscal em Indaiatuba e para todo o 
Brasil através de nossa consultoria 
online.

Sobre o autor
Percival Nogueira de Ma-

tos, Contador e Advogado, 
especialista Wem Direito Tribu-
tário, Holding e Planejamento 
Societário, Pós-Graduado em 
Direito do Trabalho e Pro-
cessual do Trabalho, sócio do 
escritório Percival Nogueira 
Sociedade Individual de Ad-
vocacia e do escritório contá-
bil Harmonia Contabilidade; 
Master Practitioner; Personal 
e Professional Coach.

   O acompanhamento das obrigações 
fiscais e tributárias de uma 

empresa é importante para garantir o 
seu crescimento e estabilidade
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Veja dicas de como sair do endividamento

Nunca a população bra-
sileira recorreu tanto 
ao crédito. Afinal, o 

ano de 2021 fechou com uma 
média de 70,9% das famílias 
brasileiras endividadas, no 
maior número em 11 anos, 
segundo dados da Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) divulgados nesta ter-
ça-feira (18). Só no mês de 
dezembro o patamar alcançou 
76,3% do total de famílias. 
Para o especialista em educa-
ção financeira do canal Dinhei-
ro à Vista, Reinaldo Domingos, 
se for considerar que ao com-

Contas de janeiro
2022 chega e junto vem os 

gastos como matrícula e mate-
rial escolar, IPTU, IPVA entre 
outras despesas. E as contas 
vieram mais salgadas do que 
em 2021. Mas, a dúvida é: paga 
à vista ou parcelada?

De acordo com a analista 
de Educação Financeiro do 
Sicoob, Louize Pereira Olivei-
ra, a escolha depende de como 
está a vida financeira. “Se a 
pessoa se planejou no último 
mês guardando uma quantia 

do 13º salário, ou se organizou 
para essas despesas ao longo 
de 2021, é recomendado pagar 
à vista, pois alguns descontos 
são fornecidos, podendo chegar 
a até 10%. Mas, se for para tirar 
dinheiro do orçamento mensal 
e ficar endividado com gastos 
corriqueiros, como compras no 
supermercado e abastecimento 
de veículos, o parcelamento é a 
melhor opção”, aconselha.

Negociações
A manicure Carla Sampaio, 

Só no mês de 
dezembro, o 
problema 
alcançou 76,3% 
das famílias

prar parcelado as pessoas estão 
endividadas, a situação é muito 
mais complexa, sendo necessá-
rio para as famílias estratégias 
para o momento.

Porém, é essencial não en-
trar em desespero. “É preciso 
evitar fazer novas dívidas antes 
de quitar as já existentes, to-
mando cuidado para não entrar 
numa bola de neve. O primeiro 
passo é mapear essas dívidas 
para saber o tamanho do pro-
blema e isso exige coragem e 
determinação”, aconselha. 

45 anos, está com dívidas se 
acumulando desde o início 
da pandemia, após perder o 
emprego.

 “A pandemia pegou a todos 
de surpresa e como não tínha-
mos (Carla e o marido) reserva 
de dinheiro, começamos a ter 
que escolher as contas que 
seriam pagas em cada mês. 
Hoje estou trabalhando, mas, 
agora além de pagar as contas 
fixas de todos os meses ainda 
tenho que pagar as dívidas que 
ficaram pra trás”.

HVOSTIK/SHUTTERSTOCK

Colocar na ponta do lápis 
todas as contas que são priori-
dades como os serviços e pro-
dutos de necessidade básica, 
que não podem ser cortados 
(como água, energia elétrica, 
gás e aluguel) e as que sofrem 
juros mais altos (como cartão 
de crédito e cheque especial;

Anote durante 30 dias 
todos os gastos que tiver, se-
parando por tipo de despesa. 
Isso inclui gastos “pequenos”, 

Confira o que fazer para se livrar
que podem até ser considera-
do menos importantes;

Trocar uma dívida pela 
outra nem sempre é a melhor 
alternativa. É preciso cautela, 
já que para quem já está com 
dificuldade em administrar as 
finanças, ter sua renda habitu-
al reduzida pode desencadear 
novos endividamentos;

Se faça uma pergunta 
fundamental: “Eu realmente 
preciso desse produto?”,

Mapear as dívidas é a 
melhor maneira de começar 
a sair do vermelho



Em confronto de estrelas, LTW 
marca um golaço contra a fome

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Muitos de nós se lem-
bram quando em sua in-
fância tiveram os primeiros 
contatos com o dinheiro, mas 
dificilmente vão se lembrar 
do que fizeram com ele. 

Mas imagine como te-
ria sido diferente se, desde 
aquela época, tivéssemos 
sido ensinados a lidar com 
ele e a guardar investindo de 
modo eficiente... Que sonho 
seria isso.

Mas a nossa realidade é 

muito diferente disso, pois 
sempre fomos estimulados 
ao consumismo e em raros 
casos nos ensinaram a poupar, 
e menos ainda a investir, que 
são coisas diferentes. Poupar 
nos dá a ideia de não gastar, 
investir é fazê-lo crescer.

Para a grande maioria, só 
fomos nos preocupar com isso 
durante a vida adulta, quando 
fomos obrigados a prestar 
contas a nós mesmos do que 
estávamos fazendo com a nos-
sa vida e queríamos saber para 
onde estava indo o dinheiro 
que conquistamos como resul-
tado do nosso trabalho.

Então, se você, assim como 

eu, está ainda aprendendo a 
fazer o patrimônio aumentar 
com o bom investimento 
do seu rico dinheirinho, te 
convido a semanalmente nos 
acompanhar nessa coluna 
onde vamos conversar sobre 
o que fazer e o que evitar para 
conseguir isso.

Nosso foco é te ajudar 
a entender que educação 
financeira está acessível a 
todos desde que você tenha 
o objetivo de virar a chave 
da sua vida, fazer com o que 
o dinheiro não falte e no fu-
turo em breve você tenha a 
tranquilidade financeira para 
você e aqueles que estão ao 

seu redor.
Não importa o quanto 

você, assim como eu foi 
“mal-educado” em sentido 
financeiro, a hora de mudar é 
agora desde que consigamos 
entender que ainda dá tempo 
para melhorar.

A importância da educação financeira

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 In-
vestimentos e LTW Consult
Apresentador do Programa 
Café a mercado, Descompli-
ca e Diario Consult da LTW 
Consult

Juliano José Rinaldo

A cidade de Barueri recebeu 
o Jogo do Rei - Desafio dos 
YouTubers, contando com 
diversos esportistas e cele-
bridades, no último domingo 
(9). De um lado, nomes como 
Falcão (4 vezes eleito o melhor 
jogador de futsal do mundo 
e duas vezes bola de ouro da 
FIFA), Natalia Guitler (cam-
peã mundial de futevôlei) e 
Michel Bastos. Do outro, Fred 
(Desimpedidos), Cristiane e 

Confronto entre Falcão e Fred (Desimpedidos) arrecada quase 2 toneladas de alimentos

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Zé Roberto. O jogo contou 
com muitos lances bonitos, 
como canetas, embaixadinhas 
e gols. Ao final, Falcão e seus 
convidados saíram vencedores, 
ganhando a partida de 14 x 9. 

O gol mais importante, no 
entanto, foi realizado fora das 
quadras. Durante o evento, 
quase 2 toneladas de alimentos 
não perecíveis foram arrecada-
das, tendo instituições sociais 
filantrópicas como destino. Se-
gundo o jogador Falcão, a cau-
sa era muito nobre. “Claro que 
estamos nos divertindo aqui, 

queremos dar um espetáculo 
em quadra, queremos vencer. 
O mais importante, no final, é 
a ação que estamos fazendo”, 
disse o jogador. 

De acordo com um estudo 
divulgado pela Unicef em de-
zembro do ano passado, 72% 
das famílias mais pobres bra-
sileiras perderam refeições du-
rante a pandemia da Covid-19, 
passando a comer menos, por 
isso o aspecto social do evento 
foi tão salientado por todos. 
“A parte mais bonita é ver o 
tanto que foi arrecadado com a 
proposta solidária, fiquei muito 
contente de estar presente”, 

contou a campeã mundial de 
futevôlei, Natalia Guitler.

Segundo a LTW, empresa 
de Indaiatuba voltada à orien-
tação financeira e educacional, 
o jogo foi pensado para levar 
alegria e também esperança 
para as pessoas. “O Falcão 
nos convidou para partici-
par e achamos a causa muito 
importante. Foi bonito ver 
as grandes jogadas, a alegria 
de quem estava assistindo e 
ficamos ainda mais satisfeitos 
com a quantidade de alimentos 
que conseguimos arrecadar”, 
afirmou a empresa.   O jogador Falcão entra para disputar o jogo e é ovacionado pelo público

Jogadores se entrosaram para a partida e se divertiram para fazer a arrecadação
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Material escolar deve ficar até 30% 
mais caro em 2022, diz a ABFIAE

Começo de ano sem-
pre pesa mais no 
bolso dos brasilei-

ros, e para aqueles que têm 
filhos em idade escolar o 
gasto é ainda maior por 
conta da compra de material 
escolar.

A má notícia é que neste 
ano o preço do material es-
colar deve ficar entre 15% 
e 30% mais caro, segundo 
a Associação Brasileira de 
Fabricantes e Importadores 
de Artigos Escolares (AB-
FIAE). Isso ocorre porque, 
de acordo com o presidente 
da associação, Sidnei Ber-
gamaschi, o preço desses 
produtos sentirá o impacto 
direto vindo de dois fatores: 
o preço das matérias-primas 
e a alta do dólar ao longo dos 
últimos dois anos.

Bergamaschi explica que 
o custo do papel, papelão, 
plásticos, metais, cola, entre 

Preço de material escolar deve variar de 15% a 30% neste ano, mas, como as escolas ficaram fechadas, algo pode ser aproveitado

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

DENISE KATAHIRA
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Além de os preços 
oscilarem de uma 
loja para outra, o 
peso dos tributos 
embutidos no custo 
dos produtos é alto

outros aumentou por conta de 
fábricas e distribuidoras fecha-
das, ou com produção reduzi-
da, por conta da pandemia do 
novo coronavírus. “Também 
entra no custo da produção 
o aumento na energia elétri-
ca, causada pela escassez de 
chuvas nos reservatórios das 
hidrelétricas”, disse.

Economia
Por outro lado, alguns 

pais devem economizar. 
Afinal com a pandemia, as 
escolas ficaram fechadas 
por um bom tempo e alguns 
materiais ainda estão em 
condições de uso.

A nutricionista Tabata 
Volpi conta que precisará 
comprar poucas coisas. “Só 
vou repor o que não tem 
como usar ou novos mate-
riais que foram inclusos na 
lista. Mas, no geral não vou 

gastar tanto na compra deste 
ano”, disse.

Já a esteticista Camila 
Sampaio disse que precisará 
comprar todos os itens da 
lista. “Esse ano vou gastar 
com a lista de material, pois 
vou precisar comprar tudo. 
O material de dois anos atrás 
foram usando ao longo des-
ses anos”, conta.

E para ajudar os pais, o 
presidente da Associação 

Brasileira de Educadores 
Financeiros (Abefin), Rei-
naldo Domingos, orienta 
como economizar diante 
da oscilação dos preços 
entre as lojas físicas e lojas 
online. 

Segundo ele, as princi-
pais dicas é pesquisar e se 
planejar. “Para quem tem 
filhos, esse é um dos maio-
res gastos do início do ano e 
devido à falta de educação 
financeira, diversas despesas 
se acumulam e as famílias 
se perdem em meio a tantas 
contas para pagar, muitas ve-
zes ultrapassando o limite de 
seu orçamento financeiro”, 
disse o especialista.

Outra recomendação é 
que, antes de ir às compras, 
a família deve analisar itens 
do ano passado e selecionar 
tudo o que pode ser usado 
novamente este ano, como 
tesoura, régua e mochila, 
por exemplo. Outra dica é 
reunir um grupo de pais e 
comprar itens no atacado, 
como caixas de lápis, cader-
nos e agendas.

Cuidado redobrado
O Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro), vin-
culado ao Ministério da 
Economia, alerta para que 
os pais fiquem atentos quan-
to ao selo do Inmetro.

Segundo afirmou a pes-
quisadora tecnologista do 
Inmetro, Milene Fonseca, 
esse selo indica que os pro-
dutos atendem a requisitos 
mínimos de segurança, a fim 
de evitar acidentes e riscos 
às crianças. “Os adultos não 
devem se prender apenas ao 
preço dos produtos. É preci-
so preservar a segurança das 
crianças”, orienta.

Ao todo, 25 artigos esco-
lares são certificados pelo 
instituto e devem conter 
o Selo de Identificação da 
Conformidade. Alguns pon-
tos verificados pelo instituto 
para conceder o selo são 
bordas cortantes, pontas pe-
rigosas, além da presença de 
substâncias tóxicas em itens 
que possam ser levados à 
boca ou com risco de serem 
ingeridos ou inalados.



Gestante gravou 
suposta médica 
descansando com 
os pés em cima da 
mesa no plantão, 
mas hospital nega

Na última segunda-feira, 
15, uma denúncia pos-
tada em redes sociais 

por conta da demora nos aten-
dimentos acabou viralizando em 
Indaiatuba. Na foto divulgada 
era possível ver uma sala de con-
sultório do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (HAOC) com 
a porta entreaberta e uma pessoa 
com os pés em cima da mesa, em 
posição de descanso. O registro 
foi feito por Jacqueline Teobal-
do, de 27 anos, que naquela tarde 
procurava atendimento por conta 

Pacientes reclamam 
de demora de mais 
de 3 horas no HAOC

de fortes dores pélvicas. Gestan-
te de 7 meses, ela reclamou de 
descaso no atendimento, prin-
cipalmente após ver a cena. “Já 
está cheio de vírus, de bactéria, 
todo mundo está aglomerado. 
Ela (a médica) colocar o pé na 
mesa, parece que nem liga para o 
que está acontecendo.”, afirmou 
a jovem.   

De acordo com Jacqueline, 
ela chegou ao hospital às 12h, 
indo embora após às 15h, sem 
conseguir ser atendida. Como 
apresentava sintomas de gripe, 
a paciente não pode ser direcio-
nada ao atendimento da mater-
nidade, esperando diretamente 
no Pronto Socorro. Foram três 
horas de espera em frente ao con-
sultório 5 do HAOC, passando 
dores e com mal-estar. Devido a 
um caso de diabete gestacional, 
Jacqueline estava sem comer há 
quase um dia, apenas bebia água 
e estava se sentindo com pressão 
baixa. “Eu vim me medicar em 

casa, vou aguardar a consulta do 
pré-natal. Se não melhorar, aí 
vou ter de recorrer novamente 
ao hospítal”. 

Em nota, o HAOC disse 
que vai continuar apurando a 
situação, mesmo que não tenha 
identificado preliminarmente 
qualquer profissional trabalhan-
do com aquele tipo de calçado 
que a foto mostra. “Com relação 
à imagem apresentada pela 
reportagem, esclarecemos que 
não foi identificado profissional 
trabalhando com aquele tipo de 
calçado no local/data/horário 
informados, mas, devido à se-
riedade da questão e para não 
levantar acusações levianas, que 
imputem crime contra a honra, 
informamos que a denúncia con-
tinua em investigação interna”. 

A Secretaria de Saúde, em 
contato ao Mais Expressão, 
afirmou que vai pedir medidas 
cabíveis à direção do hospital. 
“A Secretaria de Saúde assim 
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atendimento da gestante não ser 
realizada no local, a atitude é 
combatida cotidianamente e 
passível de punição”.

Demora nos atendimentos
Ainda na segunda-feira, 15, 

o Mais Expressão recebeu 
outra reclamação em relação 
à demora nos atendimentos, 
desta vez para a aplicação dos 
remédios. Segundo a moradora 
Ana Paula Tofano, de 35 anos, 
entre a consulta com o médico 
e a medicação aplicada foram 
mais de 3h15 de espera. “Para 
uma cidade que ganhou o prêmio 
de melhor cidade em desenvol-
vimento em São Paulo, achei 
um descaso três horas para um 
paciente conseguir se medicar”, 
disse em contato com o jornal. 

Em nota, o HAOC reforçou 
que o pronto socorro está rece-
bendo uma demanda crescente 
de pacientes, principalmente 
de sintomas respiratórios, por 
conta da pandemia do corona-
vírus e o surto de influenza, o 
que tem gerado maior demora 
nos atendimentos. “Apesar dos 
esforços de toda a equipe do 
hospital, da mobilização de mais 
profissionais para oferecer os 
cuidados com a saúde de todos, o 
movimento está muito acima do 
normal, o que prolonga a espera 
para o atendimento”.

que tomou conhecimento do 
fato, acionou imediatamente 
a diretoria do HAOC, que vai 
averiguar o responsável pela 
falta de postura e determinar 
medidas cabíveis. A Secretaria 
e o HAOC reforçam que essa 
não é a postura preconizada e 
orientada por ambas as institui-
ções a todos os profissionais de 
saúde. Apesar de o consultório 
ser destinado a ortopedia e o 

Gestante flagra
suposta médica 
descansando com o 
plantão cheio e os 
pés sobre a mesa

FOTOS: JACQUELINE TEOBALDO



Destaque no impresso, 
Grupo Mais Expressão  
marca presença forte 
também no digital 

Destaque como 
principal veícu-
lo impresso em 

circulação em Indaiatuba, 
com a produção de jornal 
e revista, o Grupo Mais 
Expressão vem se tor-
nando também referên-
cia em conteúdo digital. 
Diariamente os leitores 
contam com informações 
atualizadas em tempo 
real, disponíveis em seu 
portal, além de notícias 
e conteúdo de entreteni-
mento em suas páginas 
nas redes sociais. Grupo Mais Expressão opera uma plataforma multimídia para se aproximar mais do leitor 
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Conteúdo inovador pode ser encontrado pelo internauta no portal 
de notícias e no facebook, instagram, youtube, linkedin e spotify 
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O grupo tem presença 
marcante no Facebook, 
Instagram, Linkedin, 
Youtube e mais recen-
temente estreou o seu 
perfil (PodMais) no Spo-
tify, streaming onde o 
internauta encontra os 
conteúdos em áudio, 
produzidos pelo Grupo 
Mais Expressão. 

Há 15 anos no ar, o 
portal Mais Expressão 

foi um dos pioneiros na 
cidade. Com notícias de 
Indaiatuba e região, pro-
duzidas por sua equipe de 
jornalistas especializados, 
o site contabilizou em 
2021 quase 1 milhão de 
visualizações, com exa-
tos 972.292 mil acessos, 
214.789 mil (+28,35%) a 
mais que o número regis-
trado em 2020. 

Já o número de usu-
ários no portal saltou 
14,67% no comparati-
vo entre 2021 e 2020. 
No ano passado, por 
exemplo, foram 492.979 
mil usuários. Enquanto 
no ano retrasado foram 
432.401 mil.

“A ideia é que o lei-
tor tenha sempre acesso 
à informação no exato 
momento em que o fato 
acontece, de onde ele 
estiver, seja no celular, 
computador ou tablet”, 
salienta o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Alan de Santi. “Hoje, 
com o portal e as redes 
sociais, conseguimos ‘fa-
lar’ para o Brasil e o mun-
do. Tanto que atualmente 
nosso portal é acessado 
por pessoas nos Estados 
Unidos, Portugal, Norue-
ga, Suécia, Reino Unido, 
Irlanda, Alemanha e em 
Moçambique.”

Além de notícias em 
tempo real, o site possi-
bilita também ao leitor 
acessar a versão digital 
do jornal impresso e da 
revista, bem como os ví-
deos, fotos sociais, Guia 
Comercial e informações 
sobre o Troféu Frutos 
de Indaiá, que este ano 

chega a sua 16ª edição. 

Redes sociais 
O  G r u p o  M a i s 

Expressão também é 
destaque no Facebook 
e no Instagram, prin-
cipalmente por seus 
conteúdos jornalísticos 
produzidos exclusiva-
mente no portal, e que 
são compartilhados nas 
redes sociais. Reporta-
gens externas em vídeo 
e demais programas, ao 
vivo por meio das lives 
ou gravados do próprio 
estúdio de TV do Grupo 
Mais Expressão, levam 
aos seguidores informa-
ção com credibilidade e 
entretenimento para to-
dos os públicos e idade. 

Atualmente, a página 
do Mais Expressão no 
Facebook leva conte-
údo diferenciado para 
28.640 mil seguido-
res. Já em seu perfil no 
Instagram, o número 
de pessoas seguindo 
é de 7.064 mil. Todos 
alcançados de forma 
orgânica, ou seja, sem a 
necessidade de patrocí-
nio em dinheiro. 

O grupo  também 
produz conteúdos de 
qualidade em outras 
mídias sociais de desta-
que, como por exemplo 
o Linkedin. Já as no-
tícias e entrevistas em 
vídeo ficam disponíveis 
também no Youtube, no 
canal “Web TV Mais 
Expressão”; e os ma-
teriais em áudio estão 
agora no Spotily, no per-
fil PodMais – O Podcast 
do Mais Expressão.

FOTO: JME  
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Indaiatuba começa a 
imunização de crianças 
contra a Covid-19
Expectativa da Prefeitura é de que 20 mil crianças de 5 a 
11 anos sejam vacinadas durante os próximos 15 dias

Indaiatuba deu início à va-
cinação contra Covid-19 
em crianças de 5 a 11 anos 

com comorbidades na última 
terça-feira, em evento simbóli-
co no Espaço Viber. Contando 
com 10 crianças para serem 
vacinadas, 9 delas alunas da 
APAE, todos receberam os 
imunizantes da Pfizer, única va-
cina aprovada pela Anvisa até o 
momento. Segundo a Prefeitura 
de Indaiatuba, a expectativa é 
vacinar cerca de 20 mil crianças 
nos próximos 15 dias. 

A primeira criança vacina-
da da cidade se chama Rafael 
Kenzo, de 8 anos. Com alguns 
problemas de saúde que o en-

A12

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Rafael Kenzo, de 8 anos, foi a primeira criança vacinada

LEONARDO CRUZ – RIC/PMI

quadram no grupo de risco, sua 
mãe, Ciléia Imazava, não pen-
sou duas vezes na hora de deci-
dir pela imunização. “Vai ser o 
caminho para que essa doença 
melhore. Só quem tem o filho 
que já ficou na UTI sabe como 
é sério, como é difícil acompa-
nhar uma criança internada. É 
muito importante a vacina para 
que elas não passem por isso”. 

O incentivo à vacinação foi a 
tônica dos discursos realizados 
pelos representantes do poder 
público. Segundo a secretária 
de Saúde, Graziela Garcia, o 
evento é também símbolo de 
esperança. “Vivemos um dia de 
sol em meio à tempestade, mas 
só funciona se todos se vacina-
rem, é uma estratégia coletiva”. 
O presidente da Câmara, Pepo 

Lepinsk (MDB), ressaltou a 
confiança na ciência. “Existem 
muitas pessoas contra, mas 
temos que acreditar na ciência”.

A expectativa é vacinar até 
500 crianças por dia, isso se a 
quantidade de vacinas repassa-
das aumentarem, comentou o 
prefeito de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar (MDB). “Precisamos 
de mais vacinas, é o que está 
faltando para atendermos mais 
rápido a todos. A logística nós já 
temos, agora é cobrar o governo 
para que aumente o repasse”, 
afirmou o prefeito. Até o mo-
mento, a cidade recebeu cerca 
de 1.150 doses do imunizante. 

Com a vacinação em massa 
de crianças nas próximas se-
manas, a volta às aulas poderá 
ocorrer com maior segurança. 

Segundo Ciléia, o filho deixou 
de frequentar a instituição de 
ensino durante os últimos dois 
anos. “Ele vai ter mais segu-
rança para voltar, agora estou 
mais segura. Para ele vai ser 
muito bom, é muito difícil para 
a criança ficar esse tempo todo 
em casa”, disse a mãe.

Estrutura da Viber
Após a vacinação, a criança 

ficará ainda cerca de 20 minutos 
no local, para garantir que não 
haja nenhum tipo de reação ao 
imunizante. Para isso, houve 
uma adaptação do local, que 
passa a contar com mesas, ca-
deiras, desenhos e giz de cera 
para colorir, com o objetivo de 

que as crianças fiquem confortá-
veis na espera. No local também 
foi instalado um telão, assim 
que a criança tomar a vacina, o 
nome aparece na tela. Após o 
tempo de espera, o nome será 
apagado, auxiliando o familiar 
a saber que a espera acabou. 
O local também contará com 
ambulância, em caso de algum 
tipo de emergência. 

Calendário de 
vacinação
O início oficial da vacinação 

aconteceu no dia 19, quarta-fei-
ra. Primeiro serão vacinadas as 
crianças com comorbidades. 
Entre os dias 20 e 21, as crianças 
com 11 anos. 



LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Prefeitura modifica protocolo por 
falta de testes para a Covid-19

Seguindo as recomen-
dações da Organiza-
ção Pan-Americana da 

Saúde (Opas) e da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, a 
Prefeitura de Indaiatuba mo-
dificou o protocolo de testes 
para a Covid-19 por causa 
da falta de insumos. Desde 
quarta-feira (19), vem sendo 
priorizadas gestantes e mu-
lheres em pós-parto de até 45 
dias, profissionais de saúde 
e segurança e pacientes em 
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casos graves que necessitem 
de assistência hospitalar. 

Para o público em geral 
será realizado apenas diag-
nóstico por critério clínico 
epidemiológico, a partir dos 
sintomas de síndrome res-
piratória apresentados, e 
levando em consideração o 
histórico de contato próximo 
ou domiciliar nos 14 dias 
anteriores ao aparecimento 
dos sintomas com pessoas 
confirmadas para COVID-19, 
sem necessariamente ser rea-
lizado um teste clínico. 

Segundo a nota oficial 
da Prefeitura de Indaiatuba, 
os testes de Antígeno para 
COVID-19 estão indicados 
para pacientes sintomáticos 
respiratórios graves com até 
7 dias de sintomas. No entan-
to, as coletas agendadas até 
21 de janeiro, bem como os 
exames já solicitados deverão 

ser mantidos. As mudanças 
acontecem devido à escassez 
de insumos para a produção 
dos exames. 

Falta de testes
A falta de testes começa 

a atingir tanto a rede pública 
quanto a particular de todo o 
país e começa a causar preo-
cupações. De acordo com a 

Associação Brasileira de Me-
dicina Diagnóstica, o aumento 
dos casos por conta da variante 
Ômicron causou também uma 
necessidade no aumento dos 
insumos de forma global.

Para cada exame é ne-
cessário um tipo de insumo 
específico. No caso dos exa-
mes de PCR, são necessários 
reagentes chamados primers. 

Já os testes rápidos utilizam 
anticorpos monoclonais e 
antígeno de referência. De 
acordo com o professor da 
Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da Universidade 
de São Paulo (USP), Marco 
Antônio Stephano, o país 
ainda é muito dependente 
dos insumos utilizados na 
realização dos testes rápidos.

Testes rápidos como este estão 
em falta no mercado devido à 

alta procura



Com 12 anos de mercado, a empresa já desenvolveu know-how para oferecer aten-
dimento e aparelhos para as principais dificuldades auditivas e apneia do sono

AudioCamp é especializada no 
tratamento para recuperar audição

A AudioCamp é uma 
empresa especializada 
em aparelhos auditi-

vos e atendimento a pessoas 
com deficiência auditiva ou 
apneia do sono.

Foi fundada pela fonoau-
dióloga Janayne B. Serra e 
hoje possui oito unidades: In-
daiatuba, duas em Campinas, 
Piracicaba, Bauru, Jaú, São 
João da Boa Vista e Itatiba. Não 
é apenas uma loja de aparelhos 
auditivos, mas também uma 
clínica qualificada, que presta 
atendimento de fonoaudiolo-
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gia. Todos os profissionais que 
fazem a venda dos aparelhos, a 
adaptação com cada paciente e 
o acompanhamento são gradu-
ados em Fonoaudiologia. 

 Eles prestam atendi-
mento com aparelhos auditivos 
para quem tem perda da a udi-
ção em algum nível, e CPAP 
((avaliação da pressão positiva 
contínua nas vias aéreas) para 
quem tem ronco e apneia do 
sono. Como não existem fa-
bricantes brasileiros dessas 
tecnologias, a AudioCamp 
tem parceria com as melhores 
marcas: os aparelhos de am-
plificação sonora individual 
(AASI) são da Audio Service, 

conhecida e tradicional marca 
alemã, e os CPAP das mar-
cas Resmed e Fisher&Paykel, 
também bastante reconhecidas 
mundialmente nesse segmento, 
como conta a fonoaudióloga 
Lais dos Anjos.

 Ela explica que os 
pacientes de qualquer unidade 
da AudioCamp recebem aten-
dimento vitalício em qualquer 
uma das unidades. Então, caso 
a pessoa resolva mudar de cida-
de, é possível ser assistido com 
a mesma qualidade.

 A respeito dos preços 
dos aparelhos, Laís explica que 
depende da tecnologia adotada. 
A escolha do modelo também 

depende do nível da perda 
auditiva que pode ser leve, 
moderada, grave ou profunda. 

 Os pacientes chegam 
à AudioCamp depois de uma 
consulta com um médico otor-
rinolaringologista, que, através 
de um exame de audiometria, 
constata a perda da audição, 
comum em pessoas idosas. 
Porém, a fonoaudióloga Laís 
explica: “a perda auditiva não 
tem idade. Pode ocorrer por 
exposição a ruídos, excesso de 
cera, predisposição genética, 
tumores e outros casos. A maio-
ria dos nossos pacientes são 
idosos, mas atendemos pessoas 
de todas as idades”, afirma. 

 Laís conta que já teve 
muitos casos em que conside-
ram ajudar bastante na quali-
dade de vida dos clientes: “um 
jovem veio aqui e não queria 
usar os aparelhos porque tinha 
outros dois irmãos que também 
precisavam, e não se adapta-
vam. Depois de ser orientado 
pela AudioCamp, ele conseguiu 
ouvir com muita clareza”. Ela 
ressalta que o paciente ficou 
extremamente feliz, e disse 
até que “perdeu tempo da vida 
dele”, por passar anos sem o 
equipamento correto. 

 Depois disso, os irmãos 
do paciente também foram 
reorientados e passaram a ou-
vir muito melhor. Nos casos 
dos CPAP, que são indicados 
para quem tem apneia do sono, 
muitos tinham dificuldades no 
trabalho por não conseguirem 
acompanhar reuniões, falta de 
comunicação na família, e até 
mesmo casais que não conse-
guiam mais dormir no mesmo 
quarto por causa dos roncos e 
ruídos causados pela doença. 

  “A nossa maior pre-
ocupação é que o cliente se 
sinta bem atendido, porque nós 
sabemos que conviver com uma 
perda auditiva já é difícil, causa 
sofrimento. Através do nosso 
atendimento, conseguimos 
mostrar para muitos pacientes 
que eles podem sim ter uma 
vida ativa e feliz”, conta Laís. 

 Se você ficou inte-
ressado é só procurar a Au-
dioCamp Indaiatuba, na rua 
Siqueira Campos, 323 na Vila 
Stefir. O site é o www.audio-
camp.com.br 

Problemas de audição precisam ser investigados com atenção para garantir resultados melhores no tratamento



Entenda como Metodologias Ativas 
podem contribuir com a Educação 

DIVULGAÇÃO

No universo da edu-
cação existem vá-
rios métodos para 

impulsionar a aprendizagem 
dos alunos, as Metodologias 
Ativas é um conjunto de pro-
cessos de ensino que focam 
nas abordagens interativas e 
dinâmicas para que o aluno 
desenvolva o conhecimento a 
partir da prática e pensamento 
funcional. Dessa forma pode 
contribuir para um aprendi-

zado mais global, levando o 
aluno a pensar em um projeto 
de vida ao invés de entender 
conteúdos para obter boas 
notas em provas. 

Segundo o professor, pes-
quisador e orientador de pro-
jetos de transformação na 
educação, José Moran, as 
metodologias se expressam 
em três conceitos-chave tan-
to para os professores como 
para os alunos: maker (ex-
ploração do mundo de forma 
criativo-reflexiva, utilizando 
todos os recursos possíveis 
- espaços-maker, linguagem 
computacional, robótica); 
designer (desenhar soluções, 
caminhos, itinerários, ativida-
des significativas de aprendi-
zagem) e empreender (testar 
ideias rapidamente, corrigir 
erros, realizar algo com sig-

nificado). 
Ainda de acordo com 

professor José Moran, há 
hoje um grande estímulo da 
cultura maker, de experi-
mentar da ideia ao produto, 
desenvolvendo o pensamento 
computacional, como uma 
nova linguagem que organiza, 
expressa e comunica ideias, 
desenvolve a criatividade e 
permite que os estudantes 
transformem suas ideias em 
produtos. Maker significa 
“fazer” e o movimento maker 
defende o “do it yourself”, o 
faça você mesmo, incentivan-
do que professores e estudan-
tes criem e desenvolvam seus 
projetos.

O movimento tem incen-
tivado os projetos interdisci-
plinares como o STEAM, que 
integram várias disciplinas 

como Matemática, Ciência, 
Engenharia, Artes e Tecno-
logia. Michel Resnick do 
MIT sintetiza a aprendizagem 
criativa e mão na massa de 
crianças em quatro Ps (Pro-
jetos, Pares, Propósito e Play/
lúdico). Crianças aprendem 
melhor realizando projetos, 
aprendendo com sentido e 
com um propósito mais am-
plo, trabalhando em grupo 
e de forma lúdica. Comuni-
dades como Aprendizagem 
criativa compartilham suas 
experiências e são um espaço 
muito útil para os professo-
res encontrarem inspirações 
para aplicar à sua realidade 
específica. 

Com foco na Cultura 
Maker a empresa Amado 
Maker está inovando no país 
com a implantação de espaços 
de criatividade para escolas 
focados em fabricação digital 
e atividades ‘mão na massa’. 
Diversas escolas já estão 
voltadas para ampliar aulas 
com foco nas metodologias 
ativas, levando equi-
pamentos como 
i m p r e s s o r a 
3D, cortadora 
a laser e plotter 
de recorte ao al-
cance dos alunos. 

Segundo o 
fundador da em-
presa, Marcelo 
Amado, que é es-
pecialista no assun-
to, a cultura maker 
deve estar inserida 
em todo ambiente 
escolar e principal-
mente ser dominada 
pelos professores. “A 

Estudantes desenvolvem criatividade com a Cultura Maker em sala de aula  e criam projetos individualizados 

escola do futuro precisa de 
educadores makers, por isso a 
formação é muito importante 
e trabalhamos fortemente des-
se tópico, pois não adianta ter 
todo o aparato e os professores 
não estarem engajados nessa 
nova filosofia e metodologia 
de ensino e aprendizagem”, 
explica Amado e continua. 
“Ser maker não é uma ativida-
de, é um novo estilo de vida, 
uma nova forma de pensar em 
consumo e sustentabilidade. É 
viver dentro de um contexto 
produtivo. Será mesmo que 
preciso comprar algo que eu 
mesmo posso fazer? Nós es-
tamos levando esse conceito 
para as escolas do Brasil, aju-
dando a engajar projetos que 
vão contribuir para uma so-
ciedade melhor, despertando 
o lado produtivo das pessoas” 
finaliza.
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Atividades volta-
das para a Cultura 
Maker serão cada 
vez mais presentes 
nas escolas 

INFORME PUBLICITÁRIO

LA Í S  FERNANDES



DIVULGAÇÃO RIC/PMI

xx

xx

xxxx

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

A16 



Psicólogos alertam para se ter cuidado 
com o uso de apps de relacionamento

Era junho de 2020. A 
pandemia de coro-
navírus já era preo-

cupante. Havia terminado um 
namoro recentemente e estava 
sem emprego. Decidi entrar 
em um aplicativo de relacio-
namento só para observar. Mas 
logo comecei a conversar com 
um rapaz que tinha muitas afi-
nidades, os mesmos gostos e 
me tratava muito bem. Eu não 
acreditava que fosse possível 
me apaixonar por alguém sem 
conhecê-lo pessoalmente, mas 
aconteceu. Passamos meses 
conversando até conseguir mar-
car um encontro, por medo do 
vírus. Depois de dois encontros 
presenciais, ele chegou a dizer 
que eu tinha marcado sua exis-
tência. Dias depois, decidiu se 
afastar, com a justificativa de 
que queria ficar com outras. Foi 
um baque emocional terrível e 
a situação desencadeou de um 
episódio depressivo”. 

Essa história foi contada 
por uma jovem que preferiu 
não se identificar, mas não é 
incomum nos dias de hoje. Os 
aplicativos de relacionamen-
to, como Tinder, Ok Cupid, 
Match, Grinder, Bumble, 
entre outros, já estavam entre 
os mais baixados antes da 
pandemia, mas o isolamento 

social parece ter contribuído 
para que algumas pessoas en-
xergassem neles a melhor - ou 
a única - chance de conhecer 
pessoas novas. E é nesse con-
texto que muitas vezes essas 
vivências pioram a ansiedade, 
insatisfação com o corpo e 
aparência e também podem, 
em casos mais graves, expor 
quem utiliza as situações 
abusivas, tanto psicológica 
quanto fisicamente.

O jovem Pedro Miguel, de 
23 anos, professor de Educa-
ção Fisica, relata a dificuldade 
de dar “match” com muitas 
garotas, porque considera 
que não tem uma estética 
padrão. “Acho que elas ficam 
imaginando que podem en-
contrar homens mais bonitos, 
então perco a chance de fazer 
contatos. Mas estou bem com 
isso, porque sei que não iria 
querer alguém que só valoriza 
aparência”, conta ele.

Outro jovem, de 27 anos, 
conta que já encontrou perfis 
falsos. “Descobri porque fui 
procurar a pessoa em outras 
redes, como Facebook e Ins-
tagram e não existia”, mas diz 
que a situação não é muito co-
mum. “Fico mais incomodado 
quando passo dias conversan-
do com a pessoa, parece que 
está tudo ótimo, dou atenção, 
tenho a sensação de que vai 
rolar e depois a pessoa some”, 
conta.

A prática do sumiço ou do 
bloqueio, conhecida também 
entre os jovens como unfollw, 
parecia ser mais comum entre 
homens, mas alguns relatam 
que mulheres também tem se 
afastado sem uma conversa 
prévia ou explicações. 

Em entrevista ao UOL, 
a psicóloga da Beneficência 
Portuguesa Vanessa Karan, 
explica que, quem se propõe 
a se relacionar também se abre 

para envolver-se afetiva e ro-
manticamente e assim correr 
o risco de não ser correspondi-
do. “Essa situação eleva a tris-
teza, porque claramente fere o 
amor-próprio e a autoestima. 
E a cada nova tentativa frus-
trada a pessoa pode se fechar 
ainda mais”, explica. 

A rejeição pode causar o 
que profissionais da Saúde 
Mental chamam de “desam-
paro aprendido”, como ex-
plica o professor e doutor em 
neurociências Pedro Calabrez, 
no vídeo “Como curar um co-
ração partido”, de seu canal no 
YouTube, Neurovox: a pessoa 
que se decepciona muitas ve-
zes consecutivamente, pode 
acabar perdendo a esperança 
de encontrar felicidade nos 
relacionamentos. 

Ele e muitos outros es-
pecialistas da área, como 
também o professor da USP e 
psicanalista Christian Dunker, 

deixam claro que apaixonar-se 
não é um processo consciente. 
Por isso, aquele velho ditado 
que diz “a gente não escolhe 
por quem se apaixona”, tem 
respaldo científico. Mas é 
importante lembrar que da 
mesma forma que você não 
tem controle ou “culpa” por 
seus sentimentos, o outro 
também não tem e não é obri-
gado a suprir suas carências. 
E sabiamente o psicanalista 
Dunker afirma: “Você não 
quer que o outro queira. Você 
quer que ele deseje exata-
mente o que você também 
deseja”. Infelizmente, a vida 
também é feita desencontros, 
que, quando encarados como 
parte do caminho, podem ser 
menos dolorosos.

 Ao passar por uma experi-
ência de afeto não correspon-
dido, é importante lembrar 
que a reação da outra pessoa 
diz mais sobre ela, e as dúvi-
das dela. É saudável manter 
a noção de que o nosso valor 
pessoal continua sendo o 
mesmo.

Os médicos psiquiatras e 
os psicólogos afirmam que 
não é possível quantificar o 
dano que essas experiências 
podem causar, pois depende 
da personalidade e do quanto 
a pessoa se envolveu afetiva-
mente. Muitas vezes esse tipo 
de dor emocional pode sim 
levar a quadros preocupantes 
de depressão e ansiedade 
patológica, bem como outros 
sintomas. Sendo assim, procu-
rar terapia com um profissio-
nal sensível e de confiança é 
sempre recomendado.
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Mergulhar de 
cabeça em envol-
vimentos virtuais 
pode aumentar 
ansiedade e de-
pressão 

REPRODUÇÃO

“



TJ condena a Prefeitura 
de Capivari a indenizar 
aluna agredida em escola

Em decisão unânime da 
3ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ), o 
órgão manteve a condenação 
da Prefeitura de Capivari no 
caso da aluna agredida por 
outro estudante na Escola 
Municipal Professor Cheru-
bim Fernandes Sampaio, em 
2012. Anteriormente, a Pre-

feitura já havia sido conde-
nada em 1ª instância na Vara 
Cível de Capivari. Naquela 
oportunidade, o juiz fixou a 
indenização em R$ 30 mil e 
não definiu o valor da pensão 
a ser paga mensalmente até a 
menor completar 62 anos.

Agora, a sentença deter-
minou que a administração 
pública terá de pagar inde-
nização por danos morais, 
materiais e estéticos à menor, 
que chegam a R$ 60 mil, 

Prédio da Escola Municipal Professor Cherubim Fernandes Sampaio, em Capivari, onde ocorreu a agressão

Estudante sofreu fratura 
exposta durante a agressão
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o dobro do fixado anterior-
mente, além de manter uma 
pensão mensal de dois terços 
do salário-mínimo no período 
em que a estudante tiver de 14 
a 25 anos. Após completado 
esse período, o valor passa a 
ser de meio salário-mínimo 
mensais até os 62 anos. Dessa 
forma, a menor receberá um 
total de R$ 368.448,00 em 
todo o período.

Segundo o advogado da 
estudante, Luiggi Roggieri, 
a decisão foi recebida com 

PREFEITURA DE CAPIVARI

Administração terá de pagar R$ 60 mil relativos adanos e 
dois terços de salário-mínimo mensal dos 14 aos 25 anos da 
menor e meio salário-mínimo dos 26 aos 62 anos

A estudante vítima da 
agressão, que deu origem 
à condenação da Prefeitura 
de Capivari, sofreu fratura 
exposta do fêmur durante a 
agressão. De acordo com o 
advogado dela, Luiggi Rog-
gieri, a menor foi atacada por 
um colega de turma.

As agressões causaram se-
quelas físicas permanentes. A 
estudante sofreu dano severo 
e permanente em 75% do lado 
direito do quadril. A fratura e 
o dano levaram a uma cirur-
gia, segundo o advogado, que 
encurtou a sua perna direita em 
cinco centímetros.

Além disso, a menor sofreu 

fratura no colo femoral direi-
to, o que a obrigou a passar 
por intervenções cirúrgicas e 
fisioterapias. A estudante não 
conseguiu mais recuperar o 
equilíbrio físico que tinha antes 
da agressão e nem o psicológi-
co, de acordo com o advogado.

Não foi divulgada qual 
a razão da discussão res-
ponsável pela agressão. Ela 
aconteceu no dia 13 de agosto 
de 2012 durante uma aula 
de educação física, quando 
a menor tinha 12 anos. Ela 
cursava o 4º ano do ensino 
fundamental na Escola Mu-
nicipal Professor Cherubim 
Fernandes Sampaio. 

muita alegria por ela e pela 
família. “Eles ficaram mui-
to emocionados, com uma 
sensação de alívio, de que a 
justiça ocorreu. Foi impor-
tante também para que isso 
sirva de exemplo”, comentou 
o advogado. 

Na visão do relator do re-
curso no TJ, desembargador 
Camargo Pereira, ainda que 
não de forma intencional, 
houve omissão por parte 
do poder público em evitar 
as agressões sofridas. “Por 
não ter imposto, de nenhum 
modo, qualquer tipo de res-
ponsabilidade no evento à 
autora [da ação], restando 
incontroversa a desídia admi-
nistrativa, por manifesta falta 
do serviço, afrontando-se os 
princípios mais elementares 
da administração pública, tais 
como a eficiência, prevista 
expressamente pela Consti-
tuição Federal, no trato de 
crianças de tenra idade”. A 
estudante agredida tinha 12 
anos em 2012 quando ocor-

reram os fatos. 
A defesa do município, em 

1ª instância, alegou que não 
houve omissão, uma vez que 
possuía o número de funcio-
nários suficientes para prestar 
os cuidados aos alunos. Ain-
da, de acordo com a defesa, 
o município alega que não 
causou nenhum dano à aluna. 
No processo, a Prefeitura de 
Capivari também questiona 
a fratura sofrida pela aluna, 
alegando que ela não teria 
ocorrido no dia da agressão 
(leia texto ao lado). 

Legalmente o processo 
ainda pode passar por um 
novo recurso, desta vez ao 
Supremo Tribunal de Justiça, 
mas o advogado da estudante 
agredida não acredita que isso 
de fato irá ocorrer. “A chance 
de um recurso ser aceito em 
Brasília é quase nula, porque 
lá não se analisa matéria de 
fato, não se discute prova 
no tribunal”, afirmou Luiggi 
Roggieri. 



Adolescente é detido 
por violência doméstica 
no Jardim Pau Preto
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A equipe do “Caminho das 
Rosas” deteve nesta quarta-
-feira (19) um adolescente 
de 16 anos por violência 
doméstica. 

A equipe Romi (Rondas 
Ostensivas com Motocicletas 
de Indaiatuba) prendeu na 
manhã desta terça-feira (18) 
um jovem de 20 anos pelo en-
volvimento com o tráfico de 
drogas, após o COI (Centro 
de Operações e Inteligência) 
receber uma denúncia anô-
nima.

De acordo com informa-
ções, a denúncia através do 
telefone de emergência 153, 
dizia que havia um adoles-
cente realizando tráfico de 
drogas na Rua João Martini, 
no Jardim Morada Sol.

A equipe Romi foi enviada 
para o local e logrou êxito 

Em mais uma detenção, 
a equipe Romi (Rondas Os-
tensivas com Motocicletas 
de Indaiatuba) flagrou um 
adolescente de 17 anos com 
drogas, na tarde desta se-
gunda-feira (17), no Jardim 
Morada do Sol. 

A ação ocorreu enquan-
to a equipe realizava o pa-
trulhamento preventivo do 

De acordo com informa-
ções, a equipe foi acionada 
pela mãe da vítima.

Segundo ela, sua filha é 
ex-namorada do adolescente e 
apresentava marcas pelo cor-
po. Ao ser detido pela guarda, 

o adolescente confessou as 
agressões.

Ele foi conduzido até a De-
legacia de Defesa da Mulher 
onde o delegado determinou 
sua apreensão e disponibiliza-
ção ao Poder Judiciário.

Equipe Romi prende jovem 
acusado de tráfico de drogas

Equipe motorizada da Guarda detém adolescente por tráfico de drogas

em localizar um indivíduo 
com as exatas caraterísticas 
informadas pelo denunciante. 
Ao notar a aproximação da 
equipe o suspeito jogou fora 
um microtubo com cocaína. 
Ele foi abordado e no local 
indicado pelo denunciante os 
guardas localizaram mais 11 
microtubos de cocaína, que 
ele confessando serem seus e 
que estava traficando.

Diante dos fatos, o jovem 
foi conduzido até a delegacia 
de polícia, onde a autoridade 
policial tomou ciência dados 
fatos e determinou sua prisão 
em flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas.

bairro. Ao passarem pela Rua 
Fortunato Ré, viram o jovem 
pegando algo de dentro de um 
maço de cigarros.

Os agentes resolveram 
averiguar o fato e ao notar a 
aproximação da equipe ele 
dispensou uma porção de 
maconha no chão. Dentro do 
maço foram localizadas mais 
duas porções e em um arbus-

EDUARDO TURATTI/GCI

Veículo do programa ‘Caminho das Rosas’ da Prefeitura durante detenção de adolescente

Guardas em motocicletas fazem o patrulhamento de bairros

to próximo, com o auxílio 
da equipe canil, os agentes 
localizaram mais 45 porções 
de maconha.

Questionado, o adolescen-
te confessou estar no local fa-
zendo o tráfico de drogas. Ele 
foi conduzido até a delegacia 
de polícia, onde o delegado 
de polícia tomou as medidas 
cabíveis a polícia judiciária.

Moto utilizada na 
detenção de jovem, 
que estava com 11 

microtubos de cocaína



Em ano que pode ser 
histórico, Primavera 
inaugura loja oficial 

SANDRO RODRIGUES/PRIMAVERA

Interior da loja inaugurada pelo Primavera para a venda de produtos do clube e para incentivar a paixao dos torcedores

O Primavera segue 
a sua preparação 
para a disputa da 

Série A2 do Paulista, série 
de acesso para a divisão 
principal do estadual. A 
novidade do clube, no en-
tanto, aconteceu fora das 
quatro linhas. A equipe 
de Indaiatuba realizou na 
terça-feira (18) a inaugu-
ração da sua loja oficial e 
contou com a participação 
do atacante Rafael Mar-
ques e torcedores apaixo-
nados. 

Um desses apoiadores 
que marcou presença era 
Andrei Silva, morador de 
Indaiatuba que tem uma 
história única de ligação 
com o time. Ele contou 

que começou a se aproxi-
mar do Primavera por con-
ta do seu chefe de trabalho 
à época, o ex-vereador 
Professor Luiz Carlos. Em 
2013, já mais participativo 
na vida do clube, Andrei 
foi um dos encarregados 
de pintar toda a arquiban-
cada do Gigante da Vila 
Industrial. “Insisti para 
que me colocassem nessa 
obra. Foi uma experiência 
muito legal, às vezes eu 
passo pelo estádio e não 
acredito que eu participei. 
Sempre que venho ao local 
falo para a minha família 
se sentar nos lugares onde 
eu pintei”, afirmou o tor-
cedor. 

A torcida pela equipe 
na família Silva é uma 
coisa tão séria que na inau-
guração da loja Andrei es-
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Memórias do E.C. Primavera

O “Memórias” desta edição relembra um clássico regional, realizado há 91 anos. No dia 4 de janeiro de 1931, o Prima-
vera enfrentou o Guarani de Campinas e venceu o amistoso por 1 x 0. A foto do jogo traz algumas figuras históricas da 
cidade, que foram grandes incentivadores do clube, tais como: os prefeitos major Alfredo Camargo Fonseca (1927) e 
Humberto Lyra (1931); Francisco Tancler, criador do mascote Fantasma da Ituana em 1944; Hugo Lizoni, um dos funda-
dores do Primavera; os presidentes do clube Eduardo Steffen (1931) e Odilon Ferreira do Amaral (1933); entre outros.

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

tava acompanhado de sua 
esposa, Giovana Toledo, 
sua sobrinha, Ana Clara 
da Silva, e duas crianças, 
o filho Anthony Silva (4) e 
o enteado Breno Henrique 
Carvalho (10). “Eu estava 
muito ansioso para ver o 
Rafael Marques, cheguei 
bem cedo para não atra-
sar”, disse Breno, que já 
participou da escolinha de 
futebol do clube e sonha 
em representar as cores do 
Fantasma da Ituana em um 
futuro próximo.  

A torc ida  organiza-
da, a “Terror Fantasma”, 
também marcou presença 
na inauguração da loja. 
Andressa da Silva Ribei-
ro, uma das integrantes, 
destacou que a loja pode 
ajudar outras pessoas da 
cidade a conhecerem me-
lhor o Primavera. “Com 
certeza vai ajudar o pes-
soal da cidade a conhecer 
o clube, tem muita gente 
que não vem porque falta 
conhecer, com a loja a 
equipe vai crescer ainda 

mais”, disse a torcedora. 
Desde o ano passado 

o clube planejava criar 
este espaço, mas faltavam 
algumas reformas e ade-
quações de espaço inter-
no. Com a inauguração, a 
ideia é que a loja se torne 
um ponto de encontro do 
torcedor, carente de um 
espaço próprio. “A ideia 
é que as pessoas não ve-
nham só para comprar os 
produtos, é criar uma co-
nexão com o clube, ser um 
espaço de lembranças”, 
disse a diretora de futebol 
feminino do Primavera, 
Carol Machado. 

Além dos uniformes 
oficiais e outros produtos 
do time, o espaço irá rea-
lizar a venda de ingresso 
para os jogos e conta com 
alguns troféus conquis-
tados pela equipe, com 
grande destaque para o vi-
ce-campeonato inédito da 
Série A3 em 2021, quando 
o Primavera realizou a 
melhor campanha de sua 
história na divisão. 



No dia 15 de janeiro o pequeno Davi Aranha Maia 
completou 4 aninhos, sua Dinda Adriana Larangeira e 
nós do Mais Expressão, desejamos muitas felicidades, 
saúde e que o papai do céu te abençoe muito Davi!!

E o programa Mais Saúde está de volta, com apre-
sentação da Dra. Carla Zanchettin,  Clínica medica no 
SUS e especialista em medicina do trabalho, é muita 
informação pra você e sua família não percam todas as 
quintas as 19:30!!

No dia 19 de janeiro quem apagou as velinhas foi nosso 
cliente e parceiro Oucimar Barzam, nós desejamos pa-
rabéns , muitas felicidades,  saúde e sucesso!! Na foto 
Oucimar com sua linda netinha!!

Thiago Felix Hair  sempre inovando e trazendo o melhor 
para você...agora com uma equipe completa oferecendo 
todos os serviços de beleza: Mega Hair com nanocap-
sulas, corte, escova, mechas, alisamento, hidratação, 
corte, estética facial, estética corporal, makeup, design 
de sobrancelha, alongamento de cílios, alongamento 
de unhas, esmaltação em gel, depilação, manicure e 
pedicure tradicional. Agende seu horário!

Equipe da Z10 Imóveis no Projeto Fitness 2022!!!

A21A21

Michel e a equipe da Padaria Pão Nosso, sempre muito atenciosos!!

Elifa Omar Gerente da loja Telhanorte de Indaiatuba,  com sua equipe: Maria, 
Yasmin e Jackson esperam vocês para apresentar as novidades para 2022!!

SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022



Mr Roof

Vinícius Moreira, Josedson Pereira e Rubens Moreira, 
pondo os papos em dia no Boteco do BB, na última 
terça.

Achei tão lindo e fofo esse mimo que a Nati, do 
Bolo da Madre, fez para todos nós do Jornal Mais 
Expressão. Estávamos cedinho tomando café e 
uma vontade de comer algo diferente e no mesmo 
momento entregaram o bolo de laranja, que eu adoro. 
Nati agradecemos muito o seu carinho, beijos!

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

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!

Nosso parceiro Álvaro e Josiane da Business 
Crédito Imobiliário, recebendo um Bolo da Madre e 
um vinho, mimo do Jornal Mais Expressão.

A By Faby Modas enlouqueceu. Está com 30% off da 
loja toda para receber a Nova Coleção. Agora é hora 
de aproveitar, lindas roupas de verão com excelente 
preço. Corra! Av. Ário Barnabé, 1389 - Jardim Morada 
do Sol. Fone: (19) 99340-5844

Clínica Bicho Amigo 
Luiz Gustavo, proprietário do Boteco do BB, 
recebendo Cebolinha e seus amigos para curtirem 
horas de descontração!

O lindo Mandrake, da proprietária Rosângela, com 
a Dra Sueli, em consulta na Clínica Bicho Amigo. 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 
3875-2715.

By Faby Modas

Adelaide Decorações
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Pensionato Fênix

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



Indaiatuba abre 4.500 
vagas para Oficinas 
Culturais na cidade

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
abr iu  nes ta 

sexta-feira (21) mais 
de 4500 vagas para 
as Oficinas Culturais. 
As inscrições ficam 
abertas até o dia 14 de 
fevereiro e poderão ser 
realizadas de forma on-
line, através do portal 
Cultura Online, locali-
zado no site da prefei-
tura. A expectativa é de 
que as oficinas ocorram 
de forma presencial, 
para isso, alunos de 12 
anos ou mais deverão 
apresentar comprovan-
te de vacinação. 

Com 30 modali-
dades de expressões 
artísticas diferentes, 
esse ano a grande no-
vidade é a inclusão do 
break. “É um estilo 
de dança de rua que 
integra a cultura do 
hip hop e também foi 
incluído pelo Comitê 
Olímpico Internacional 
(COI) como moda-
lidade olímpica para 

os Jogos de Paris em 
2024”, disse a secre-
tária de cultura, Tânia 
Castanho.  A dança 
será oferecida em três 
modalidades: Break 
Infantil (7 a 11 anos), 
Juvenil (12 a 17 anos) 
e Adulto (a partir de 18 
anos). 

Serão oferecidas 
oficinas de: Artes, Cus-
tomização, Violão e 
Violão Caipira, Coral, 
Piano digital, Taikô 
(tambores japoneses), 
Desenho artístico, Pin-
tura em tela e tecido, 
Jazz, Ballet Clássico, 
Hip Hop, Dança de 

Salão, Teatro, Graffiti 
e Break. 

As matrículas on-
line devem ser feitas 
pelo portal Cultura 
Online (www.indaia-
tuba.sp.gov.br/cultu-
ra-online/), onde os 
interessados deverão 
enviar cópia do RG, 
CPF e comprovante de 
residência no municí-
pio. Caso a pessoa for 
menor de idade, será 
preciso enviar também 
os documentos de seu 
responsável legal. É 
importante que o aluno 
tenha a idade mínima 
exigida para cada ofici-

na no ato da inscrição.
As Oficinas Cultu-

rais têm como objetivo 
a sensibilização artísti-
ca, além de promover a 
sociabilidade por meio 
da arte, assim como o 
respeito às diferenças 
e práticas de ética e 
cidadania. Além de es-
timular as propriedades 
cognitivas e sensoriais, 
ainda tem o intuito de 
apresentar e aproximar 
a comunidade às diver-
sas formas de expres-
são artístico-culturais, 
visando um primeiro 
contato com diversas 
modalidades.

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Oficinas são oportunidade para estudantes acessarem cursos diferentes como o Taikô

EDUARDO & MÔNICA
Lançamento - Comédia Romântica - Classificação 14 anos - 118 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 15h50 / 19h00 [TC] / 21h45 [TC]
Polo Shopping Quinta (20) a Quarta (26): 14h40 [VIP] / 20h20 [VIP]
...................................................................................................................
AS AGENTES 355
Lançamento - Ação - Classificação 16 anos - 122 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Quinta (20) a Quarta (26): 17h25 [VIP]
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 21h40
...................................................................................................................
MY HERO ACADEMIA: MISSÃO MUNDIAL DE HERÓIS
Lançamento - Anime / Aventura - Classificação 12 anos - 105 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 17h20
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 14h40
...................................................................................................................
O FESTIVAL DO AMOR
Sessão do Cineclube Indaiatuba* - Comédia Romântica - Classificação 12 
anos - 88 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (25): 19h45 - *Para as sessões do Cineclube Indaiatuba, ingresso único 
R$ 12,00 para todos!
...................................................................................................................
JUNTOS E ENROLADOS
2ª semana - Comédia - Classificação 12 anos - 94 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 19h15 [TC]
...................................................................................................................
PÂNICO
2ª semana - Suspense / Terror - Classificação 16 anos - 114 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 21h30 [TC]
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 16h45 / 19h00 / 21h50
...................................................................................................................
SING 2
3ª semana - Animação / Família - Classificação Livre - 109 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Domingo (23): 14h05 [TC] / 16h30 [TC] / 18h35
Segunda (24), Terça (25) e Quarta (26): 16h30 [TC] / 18h35
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 15h15 / 17h55 / 19h45
...................................................................................................................
TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES
4ª semana - Família / Aventura - Classificação Livre - 90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 15h15
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 16h10
....................................................................................................................
HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA
6ª semana - Ação / Aventura - Classificação 12 anos - 148 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (20) a Quarta (26): 21h00
DUBLADO
Shopping Jaraguá*
Quinta (20) a Segunda (24) e na Quarta (26): 19h50
*excepcionalmente na terça, dia 26, não haverá sessão da versão dublada 
no Jaraguá
Polo Shopping
Quinta (20) a Quarta (26): 15h45 / 18h30 / 21h00
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Inscrições de-
vem ser reali-
zadas entre 21 
de janeiro e 14 
de fevereiro no 
portal Cultura 
Online

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA/RIC PMI
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Negócios && Classificados
Nº 981 |  | 

CA08544-AT.150m² AC.100M²- AQUI SE VIVE - 03 Dormi-
tórios , sendo 01 suíte, WC social, sala, cozinha planejada, 
lavanderia, churrasqueira ,01 vaga de garagem. R$ 2.200,00+ 
IPTU. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 - 
TEL: (19) 99293-1797.

CA09811 - AT. 150m² AC. 122 m² - EXCELENTE SOBRADO 
EM CONDOMÍNIO FECHADO - PARQUE DOS GUARANTÃS 
- sobrado com 3 dormitórios em piso superior -1 suíte , WC 
Social, cozinha planejada, despensa, lavabo, sala com 02 
ambientes - hall de entrada, lavabo, área gourmet coberta 
com churrasqueira e pia, lavanderia e garagem para 2 au-
tos. Condomínio com portaria 24 horas, piscina, churras-
queira e playground. R$ 560.000,00. CORRETOR MÁRCIO 
LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 202852.

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

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

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

CA05411 - JARDIM CRISTINA - AT 168 m² AC 143m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte ,  armários em 02 dormitórios, sala em 
L,WC social, cozinha planejada , garagem para 02 autos. Excelente 
localização , próximo a comércios e colégios com fácil acesso à 
rodovia.  R$ 3.000,00. CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 
185819 - TEL: (19) 99293-1797.

domínio + IPTU.. CORRETORA LIA GONÇALVES 
– CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

CA09744 - CASA COMERCIAL REFORMADA - JAR-
DIM DOM BOSCO - AU 80m²  EM EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO  -  03 SALAS, COZINHA, BANHEIRO. 
R$ 1.950,00 + IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI: 
123124 – TEL: (19)  99414-3299

CH01431 - TERRAS DE ITAICI - AT1000m², 
AC370m²- 03 dormts., sendo 01 suite, WC social, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, WC de empregada, 
lavanderia, área de lazer com piscina, churrasqueira, 
vestiário com WC, pomar, garagem p/ vários autos.
R$ 5.000,00 + IPTU + COND. CORRETORA VILMA 
– CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

VENDAS

TE06459 - Quintas da Terracota - AT.1.460m², Ex-
celente terreno em condomínio alto padrão - topogra-
fia ímpar, oportunidade de negócio R$ 550.000,00.  
CORRETORA LIA GONÇALVES – CRECI 185819 
- TEL: (19) 99293-1797.

CA09796 - AT. 126m² - AC. 73m² - CASA NOVA 
TÉRREA EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - JD. 
NOVA VENEZA - casa térrea recém entregue sendo 
02 dormitórios, WC social, sala e cozinha tipo ame-
ricana em conceito aberto ja com planejados e ilha 
com cooktop e coifa, área de serviço, área gourmet 
com churrasqueira. Imóvel excelente com acaba-
mento superior, em bairro novo arborizado, próximo 
a comércios e colégios. R$ 450.000,00. CORRETOR 
MÁRCIO LIMA – TEL: (19) 9 98180-1624 – CRECI 
202852.

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

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

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

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

LOCAÇÃO

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

AP05366-AU.68m² -  JARDIM ALICE - EXCELEN-
TE APARTAMENTO- 02 dormitórios planejados, 
sala com ar condicionado, WC social, cozinha 
planejada, micro-ondas, geladeira, cooktop, forno 
elétrico lavanderia com maquina de lavar, 01 vaga 
de garagem coberta. R$ 1.800,00 + CONDOMÍNIO 
+ IPTU. CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 
– TEL: (19)  99414-3299

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

CA09771 - Linda casa térrea - Condomínio Mora-
das de Itaici - 2 dormitórios sendo 01 suíte máster 
com hidromassagem, portal balcão , ar condiciona-
do - ventiladores de teto - todo planejado - sala de 
estar e jantar conjugadas - cozinha planejada - área 
gourmet com toldo - lavanderia com armário - área 
de lazer completa com piscina, playground, salão 
de festas , quadra esportiva - R$ 2.700,00 + con-
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área 
gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, 
sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área 
gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta 
para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$425 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, ba-
nheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em 
condomínio ou apartamento. 
CA303 – JD. EUROPA – R$790 MIL - Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte com closet, hidro e 
varanda, 2 banheiros, sacada com área coberta para lazer, sala de estar, sala de TV, sala de 
jantar, lavabo, copa, cozinha planejada com cooktop, lavanderia, dormitório de empregada com 
banheiro, dispensa e garagem com jardim. Possui área gourmet com armário, pia, fogão elétrico 
e churrasqueira, portão eletrônico e ar condicionado.
CA304 – JD. REGENTE – R$575 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, 
lavabo, 2 banheiros, cozinha planejada, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas, área gourmet 
com churrasqueira. Obs: Preparado para aquecedor solar.                                                                                       
CA312 – VILA MARIA HELENA – R$630 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com armários e 
hidromassagem, sala, cozinha planejada com cooktop, dispensa, banheiro, lavanderia, garagem, 
churrasqueira e portão eletrônico. 
CA315 – PARQUE BOA ESPERANÇA – R$750 MIL – Sobrado 3 dormitórios com armários planeja-
dos 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.
CA409 – CONDOMINIO HELVETIA PARK I – R$1.900.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma 
com armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com 
ilha e armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para 
as suítes, lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de 
serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido. 
CA410 – CONDOMINIO SANTA CLARA – R$2.750.000,00 - 4 suítes sendo 3 closets e uma com 
armário, escritório, sala de estar e sala de jantar com pé direito alto, cozinha americana com ilha e 
armários embutidos, lavabo com lavatório cuba esculpida e espelho, jardim de inverno para as suítes, 
lavanderia, paisagismo, piscina preparada para aquecimento solar, garagem e entrada de serviço. Possui 
espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, sala 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

CHACARAS E SITIOS

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

VILA AURORA – R$2.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. Possui casa nos 
fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro. 
VILA FLORENÇA – R$2.400,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro social e 
garagem para 4 carros.  
CENTRO - CASA COMERCIAL – R$3.200,00 – 4 salas, recepção, 2 banheiros, cozinha e 
quartinho de despejo.
VILA ALMEIDA – R$1.600,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. 
JD. CARLOS ALDROVANDI – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
JD. BELA VISTA – R$1.700,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
para 4 carros e quintal. 
VALE DO SOL - CHÁCARA - R$2.300,00 - 3 dormitórios sendo 2 suítes,  cozinha conjugada com 
sala de jantar, sala de estar ampla com banheiro social e sala de TV. Possui varanda, churrasqueira 
com banheiro, piscina, pomar e garagem.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
JD. ALICE – R$1.900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha planejada, área de serviço e 1 vaga de 
garagem. Possui área de lazer com piscina, quadra, salão de festa e churrasqueira.

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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

6 ref site 9567- Apartamento Parque Boa Esperança - 3 
dorm, sala, coz, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 
2.400,00 + Cond + IPTU

3 ref site 9605- Casa Jardim das Andorinhas - 3 dorm, sala, co-
zinha, banheiro, área de serviço e garagem - R$ 1.750,00 + IPTU

7 Ref site 31598- Casa  Jardim Toscana - 2 dorm, banheiro, 
sala, coz, lavanderia e garagem - R$ 640.000,00 

8 ref site 31597 - Jardim Solar de Itamaracá   - 3 dorm , wc 
social, sala, coz, área de serviço, churrasqueira e garagem 
R$ 720.000,00

4 ref site 8550 - Apartamento Bairro Pau Preto - 3 dorm, sala, 
coz, área de serviço e garagem R$ 1.200,00 + Cond + IPTU

5 ref site 31578- Apartamento Jardim Pompéia- 3 dorm, sala, 
coz, wc social, área de serviço e garagem - R$ 3.700,00 + 
Cond 

2 ref site 29739- Casa  Jardim Montreal Residence - 3 dorm , 
sala , coz , banheiro, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem R$ 4.200,00 + Cond+ IPTU

10 ref site 23926- Terreno Jardim Brasi - Lote de 250 m² - R$ 
160.000,00

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

12 ref site 27735 - Apartamento Vila Homero - 2 dorm, 
coz, sala, sacada gourmet, área serviço e garagem - R$ 
740.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 24221- Terreno Jardim Brasil - Lote de 335 m² resi-
dencial R$ 285.000,00

1 ref site 7450- Casa Jardim Morada do Sol - 2 dorm , sala, 
coz, banheiro, área de serviço e garagem R$ 1.590,00 + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
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Classificados

Vende-se sobra-
do - rua principal 
da morada do 
sol, sobrado semi 
acabado, parte de 
baixo pronta, parte 
de cima sem aca-
bamento, 3 domi 
sendo uma suíte 
com sacada, sala, 
cozinha, wc so-
cial, edícula nos 
fundos com quar-
to, cozinha, e ba-
nheiro, garagem 
para 2 carros com 
portão eletrônico e 
serve para ponto 
comercial, aceito 
carro, caminhão, 
como parte do pa-
gamento R$ 295 
mil aceito propos-
ta. 19 99762-7708
Vendo casa no 
Costa e Silva: 
com 3 dom. sendo 
2 suíte, sala, co-
zinha, lavanderia, 
no fundo uma edí-
cula com 3 cômo-
dos e 1 banheiro, 
vaga de garagem 
coberta p 3 carros, 
terreno de 250m², 
próxima a mara-
vilhas do lar, do-
cumentação tudo 
ok, R$ 330.000,00 
Contato 19 99714-
4113 19 - 3875-
4550

 
Apto Dueto de 
Mariah: 3 dorm. 
1 suíte, sala, cozi-
nha, sacada com 
churrasqueira 1 
vaga de garagem 
R$ 430.000,00 
Aceita financia-
mento, (próximo 
ao mercado pa-
gue menos da av. 
conceição) Tratar 
com Eugenio 19. 
97410-1479 
Salto-sp aparta-
mento: 56 me-
tros, 2 dormitórios 
valor 312.000,00 
(12)99774-3282 
whats
JD. Colibris: con-
domínio vitória ré-
gia-02 dormitórios 
com vaga de gara-
gem todo reforma-
do - por apenas: 
R$190.000,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra! 
JD. Paulista: con-
domínio cocais 
- 02 dormitórios 
com vaga de ga-
ragem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
A p a r t a m e n t o 
com 3 dorms: 
na cidade nova - 
R$ 800 mil - (19) 
98254-7703 creci 
74.092
A p a r t a m e n t o 
com 3 dorms no 
bairro chácara do 
trevo - R$370 mil 
- (19) 98254-7703 
creci 74.092 
Apartamento re-
serva vista ver-
de:  12.º segundo 
andar,  3 dorm ( 1 
suíte),  2  vagas de 
garagem cobertas  
(13) 99712-3768

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis: 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banhei-
ro,  lavander ia, 
sacada, área de 
lazer, 1 vaga de 
garagem, portaria 
24hrs playgrou-
nd, incluso cond. 
+ IPTU + água. 
Contato 19 99714- 
4113 19 -3875-
4550
Apartamento lo-
cação Roccapo-
rena: 2 dorm. co-
zinha,  wc, área de 
serviço, 01 vaga 

frente em lote de 
250² imperdível! 
R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 
corra!
Casa Veneza: 2 
dormitórios valor 
R$ 280.000,00 
(12) 99774-3282 
whats
Centro: 3 dormi-
tórios c/ 2 vagas 
casa antiga r$ 
435.000,00  19 
99384-7400
Casa Cidade Nova 
1: 3 dormitórios 
terreno de 400m 
aceita permuta 19 
99384-7400
Casa vila areal: 
(próxima do Car-
refour) 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 
vagas cobertas 
R$ 440.000,00 
12 99774-3282 
whats
Casa jardim Mo-
rumbi: 3 dormi-
tórios c/ suíte em 
construção R$ 
355.000,00 12 
997743282 whats
Casas 2 dorms 
– financiamento 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
creci 74.092
Casa com 3 dor-
ms: no JD. dos 
impérios - R$380 
mil - (19) 98136-
7331 creci 74.092
Casa com 2 dor-
ms: no JD. Cali-
fórnia – R$280 mil 
- (19) 98136-7331 
creci 74.092

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

Vendo casa no 
parque das fru-
tas: - troco por 
chácara ou casa 
maior - casa com 3 
dormitórios sendo 
1 suíte, 1 banhei-
ro, sala, cozinha, 
lavanderia, chur-
rasqueira, gara-
gem p/ 2 carros, 
terreno de 150m², 
área construída 
133m² R$ 550 
mil. telefone: (19) 
3816-8112
Vende-se casa 
no Jardim Cam-
po Bonito: em In-
daiatuba ou troca 
por sobrado em 
condomínio e volta 
a diferença. Casa 
com 2 dormitórios 
sendo uma suíte, 
sala, cozinha com 
armários embuti-
dos e fogão, WC 
social, lavanderia 
coberta, quintal 
com área gour-
met com churras-
queira e banheiro, 
garagem coberta 
para dois carros, 
portão eletrônico 
e está no valor de 
350 mil. Contato 
(19)99762-7708.
Vende-se casa 
nova no Jardim 
Colibris:  Casa 
com 2 dormitó-
rios, sala, cozi-
nha, WC social, 
lavanderia, quin-
tal, garagem para 

2 carros, portão 
eletrônico, aceita 
financiamento e 
está no valor de 
280 mil. Contato 
(19)99762-7708.
JD. Nair Maria: 
em salto sp.  01 
dormitório-sala, 
cozinha 02 wc 
garagem e quin-
ta l  em lote de 
180m² apenas: 
R $ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 
c o n t a t o : 
19.9.9762-7997 
corra!
JD. California ao, 
lado do super-
mercado cato: 
bancos, boule-
vard etc.na Av 
Paula Leite lote 
de 150m², sen-
do 02 dormitórios 
(01-suite) sala-co-
zinha,  wc , lavan-
deria com grande 
área de terreno 
l i v r e  n a  f r e n -
te com entrada 
para vários autos 
R$230.000,00 (só 
o lote vale este va-
lor) f= 19.9.9762-
7997! corra!!!!
Cecap 1  - próxi-
mo ao boulevar 
em lote de 180m² 
sendo 04 cômo-
dos  na  f ren te 
com garagem e 
02 cômodos nos 
fundos. Apenas 
R$350.000,00. 
C o n t a t o 
19.9.9762-7997 
corra!
Morada do sol 
rua 81:- 04 cômo-
dos + salão co-
mercial - apenas: 
R$170.000,00 + 
60 x R$1.700,00 
f i xas -  con ta to 
19.9.9762-7997 
corra!
P q  N a ç õ e s - : 
edícula com 03 
cômodos e wc 
nos fundos + sa-
lão comercial na 

de garagem. Loca-
ção com intenção 
de compra. Valor 
da locação R$ 
1.000,00 + cond. 
+ IPTU 19 98346-
2299
Apartamento vila 
Helvetia 2 dormitó-
rios R$ 2.200,00 19 
99384-7400

 
P i l a r  do  Su l -
-:1.000m² encos-
tado na pista – com 
poço – apenas: 
R$65.000,00 acei-
ta R$35.000,00 + 
15 x r$2.200,00 ou 
20x R$1,650,00 f 
-19.9.9762-7997 
corra!
São Miguel arcan-
jo SP – 4.500m² 
casa de 02 dor-
mitórios diversas 
árvores frutíferas, 
bosque, poço c/
bomba – luz, a 
12km do centro. 
R$270.000,00 acei-
ta lote em Indaiatu-
ba 19.9.9762-7997 
Chácara olho D´ 
água:  2 dormi-
tórios c/ piscina e 
campo. 1000mts 
R$ 500.000,00 19 
4105-7479
Vende-se fazenda 
de 75 alqueires 
em Piracicaba:  
Fazenda formada 
em pasto, com co-
cheira, 2 tanques, 
um córrego limpo, 
energia ao lado, 
uma casa simples 
e toda cercada. 
Contato (19)99762-
7708.
Venda de sítio de 
quase dois alquei-
res: Plano, bas-
tante água, cerca 
nova, três casas, 
um grande galpão, 
valor de 500 mil 
e aceita proposta 
e parcelamento. 
Contato (19)99762-
7708.

 
Vendo terreno 
Jardim Casa Blan-
ca: 152 metros 40 

mim de entrada 
e transfiro a dívi-
da liberação para 
construção início 
de 2022 já possui 
escritura 35 mil 
mais transferência 
de dívida falar com 
Fernando 11 94759 
0789 Whatsapp
Terreno El ias 
Fausto: 175 metros 
R$ 67.000,0019 
99384-7400
Terreno condo-
mínio Park Real: 
150 metros R$ 
320.000,00 19 
4105-7479 (whats)
Loteamento Jar-
dim América: em 
Cardeal, à menos 
de 9 minutos do 
parque ecológico 
de Indaiatuba  lotes 
a partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comercial 
o valor é de  R$ 
99.228,68  a vista 
tem 5% de descon-
to R$ 94.267,25                                                                                           
planos  em 12 e 24 
meses sem juros 
loteamento jardim 
américa em car-
deal, à menos de 
9 minutos do par-
que ecológico de 
Indaiatuba lotes a 
partir 175 metros 
lotes misto resi-
dencial e comer-
cial entrada de R$ 
12.000,00 saldo 
dividido em  120 
parcelas.

 
Vendo Notebook:  
Acer Celeron, 1.20 
GHZ, HD 250 GB, 
Preço 400,00 me-
mória 3 GB, com 
fonte 19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  Vendo, 
Celeron, 1.8GHZ, 
memória 4GB, HD 
500GB, com fonte. 
Preço R$ 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737
Notebook:  vendo, 
branco, Celeron, 
1.5GHZ, HD,500 
GB, memória, 4 
GB, Preço, 500,00. 
19 98829.0717 
3875-4737

Notebook:  Ce-
le ron  1 .5GHZ, 
HD320 GB me-
mória 4GB, bran-
co por  fora,  e 
preto por dentro, 
Preço 400,00 19 
98829.0717 3875-
4737
Vendo Estabiliza-
dor: 3 estabiliza-
dor R$ 40,00 reais 
cada. Contato:  19 
98829.0717 3875-
4737
Quer ser uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel: 
11-99197-2576 - 
Edimara
Vendo carrinho 
de doces: tama-
nho Grande, Ven-
do com todos os 
doces c/ todos os 
doces dentro F. 
3835.7024
Vende-se seca-
dora de roupa 
Brastemp com-
pacto /220V - R$ 
300 ,00  (19 )  9 
996560912

 
O f e r e ç o - m e : 
Como auxiliar de 
enfermagem, cui-
dadora e idosos, 
e baba contato 
(19) 98976-3352 
Fatima 
C o n t r a t a - s e : 
Costureira com 
experiência para 
trabalhar em ate-
liê contato Whats  
(19) 99818-7816
O f e r e ç o - m e 
como copeira ou 
acompanhante de 
idosos (sábado, 
domingos e feria-
dos) Teresa F.: 
(19) 99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, forma-
do 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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Empregos

Rua XV de Novembro, 1084 
 Centro - Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e cadastre o seu 

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

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

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

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

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

comercial: vendendo 
os serviços, visitando 
os clientes com o car-
ro da empresa. 

CONTADOR(A) -- En-
sino Superior Com-
pleto em Ciências 
Contábeis. Desejável 
pós-graduação com-
pleta na área contábil 
ou áreas afins. Possuir 
Registro no Conselho 
Regional Ativo. Expe-
riência de 06 meses 
na área. Conhecimen-
to avançado do paco-
te office. CNH B.

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

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

trabalhar em horário 
comercial.

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1.FRANCISCO AL-
BINO com 77 anos, 
Casado, sendo filho 
de JOSÉ ERNES-
TO ALBINO e GER-
MANA FLAUSINA. 
Deixou os filhos: 
ANGELA, VALDIR, 
LUCINÉIA, SUELI, 
MARCELO e ANDRÉ 
(Maiores). Falecido 
em: 18/12/2021, e 
Sepultado no Cemi-
tério Mun. de Ban-
deirantes-PR aos 
19/12/2021.

2.SUELY ANTONIO 
VELASCO com 82 
anos, Solteira, sen-
do filha de ABINER 
ANTONIO VELASCO 
e MARIA ANTONIA 
DE JESUS. Deixou 
os filhos: LUCIANO 
e CLAUDIA (Maio-
res). Falecido (a) em: 
23/12/2021, e Sepul-
tado (a) no Cemitério 
Pq. Dos Girassóis-
-Parelheiros/ SP aos 
24/12/2021.

3.GERALDO DE 
SOUZA SANTOS 
com 65 anos , Era 
Divorciado(a), sendo 
filho(a) de MANUEL 
GERALDO DOS 
SANTOS e FLORACI 
DE SOUZA SANTOS. 
deixa filho(s): ADRIA-
NO, JESSICA, PA-
TRICIA, ANDREZA, 
LUCIANA, LUCIANO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 11/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 12/01/2022. 

4.RAVY FELIPE NE-
RIS DA CRUZ com 3 
meses , sendo filho(a) 
de LUCIANO DA CRUZ 
e SUSANA NERIS, Fa-
lecido em: 11/01/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 12/01/2022. 

5.ADRIANE RODRI-
GUES HORTA com 
52 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
ROBERTO CARNEI-
RO HORTA e MARIA 
OLINDA RODRIGUES 
HORTA.NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
11/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
12/01/2022. 

6.EUCLIDES DA CON-
CEIÇÃO com 65 anos , 
Casado (a) com ROSA 
MARIA LOURENÇO 
DA CONCEIÇÃO sen-
do filho(a) de  e ROSA-
LIA SEBASTIANA DA 
CONCEIÇÃO. deixa 
filho(s): SHEILA, JES-
SICA, ANNE., Faleci-
do em: 11/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/01/2022. 

7.SIDNEY ZANELLI 
com 84 anos , Era 
Separado(a), sendo 
filho(a) de FRANCIS-
CO ZANELLI e OLGA 
ZANELLI. deixa fi-
lho(s): SIDNEY, SIMO-
NE, JULIANA (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 12/01/2022, e 
sepultado(a) no CE-

MIT. DA SAUDADE 
CAMPINAS-SP aos 
12/01/2022. 

8.EDITH LOPES DE 
ALENCAR com 84 
anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AU-
GUSTO JOSÉ DE 
ALENCAR e ANTONIA 
LOPES DE ALEN-
CAR. deixa filho(s): 
EDISON 52, Faleci-
do em: 12/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/01/2022. 

9.INEZ DE SOUZA 
MACHADO com 79 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE 
BATISTA MACHADO 
e MARIA AMELIA DE 
SOUZA. NÃO DEI-
XA FILHOS, Faleci-
do em: 12/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/01/2022. 

10.ALBINO WOLF 
com 87 anos , Casado 
(a) com MERCEDES 
PERES WOLF sendo 
filho(a) de ARNALDO 
WOLF e JOSEPHINA 
CREATTO. deixa fi-
lho(s): MARIA, CON-
CEIÇÃO, WILSON 
(MAIORES), Falecido 
em: 12/01/2022, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
13/01/2022. 

11.MARIA DA CON-
CEIÇÃO NASCIMEN-
TO com 82 anos , Era 
Viúvo(a),  sendo filho(a) 

de EGIDIO MAURICIO 
DA CONCEIÇÃO e AL-
ZIRA MARIA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): 
ANTONIO (MAIOR), Fa-
lecido em: 12/01/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/01/2022. 

12.FABIO LUZ PA-
LOMBINO com 44 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de NEL-
SON PALOMBINO 
e RAIMUNDA OLIN-
DA PALOMBINO. 
deixa filho(s): MAU-
RICIO 01, Falecido 
em: 12/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/01/2022. 

13.PEDRO DAUKSYS 
com 81 anos , Casa-
do (a) com IZABEL DA 
SILVA DAUKSYS sen-
do filho(a) de VICENTE 
DAUKSYS e SOPHIA  
DAUKSYS. deixa fi-
lho(s): LUCIANA 54, 
ANA LUCIA 53., Fale-
cido em: 13/01/2022, 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 14/01/2022. 

14.CESARIO BAR-
BIERI NETTO com 80 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de PE-
DRO BARBIERI e BE-
NEDICTA DE MELLO 
BARBIERI. NÃO DEI-
XA FILHOS, Faleci-
do em: 13/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
14/01/2022. 
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15.LEONTINA AMS-
TALDEN WOLF com 
88 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de AU-
GUSTO AMSTALDEN 
e ALBINA VON ZU-
BEN. deixa filho(s): 
VERA , MEDALDO, 
RINALDO, AUGUS-
TO , TANIA (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 14/01/2022, e se-
pultado(a) no HELVE-
TIA aos 14/01/2022. 

16.JOÃO NORBERTO 
DA SILVA FREITAS 
com 34 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO BATISTA 
FREITAS ALVES e 
MARIA JOSE DA SIL-
VA FREITAS. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 14/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/01/2022. 

17.ANA PAULA MAR-
QUES DE SOUZA 
com 48 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de MANOEL MAR-

QUES DE SOUZA 
e CIDALINA MARIA 
DE SOUZA. deixa 
filho(s): MILTSEM 
28, NOYARA 20 ,JU-
NIOR 17., Falecido 
em: 14/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
15/01/2022. 

18.JOSÉ JERONI-
MO DE OLIVEIRA 
com 79 anos , Era 
Viúvo(a), sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
JERONIMO DE OLI-
VEIRA e ARISTINA 
DE ABREU DE OLI-
VEIRA. deixa filho(s): 
EDSON 56, Falecido 
em: 14/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/01/2022. 

1 9 . B E N E D I C T A 
RIBEIRO com 94 
anos , sendo fi-
lho(a) de MARTI-
NHO FRANCISCO e 
ANA DA SILVA. dei-
xa filho(s): CELSO 
(MAIOR), Falecido 

em: 14/01/2022, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
16/01/2022. 

2 0 . S E B A S T I A N A 
DIAS GRANADO com 
78 anos , Era Viú-
vo(a), sendo filho(a) 
de CLEMENTE JOSE 
DIAS e MARIA BE-
NEDITA DIAS. deixa 
filho(s): MARIA REGI-
NA , LUCIMAR, JAIR 
(MAIORES),  ADEMIR 
(FAL), Falecido em: 
15/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
15/01/2022. 

21.JORGE JACINTO 
com 71 anos , Ca-
sado (a) com ROSA 
MARIA DE ARAUJO 
JACINTO sendo fi-
lho(a) de ANTONIO 
JACINTO e CATARI-
NA PICOLI JACINTO. 
deixa filho(s): WIL-
SON 45, Falecido em: 
15/01/2022, e sepulta-
do(a) no CANDELA-
RIA aos 16/01/2022. 

22.BENEVENUTO 
RODRIGUES DA 
COSTA com 71 anos 
, Casado (a) com 
CLEUSA ALVES DA 
COSTA sendo filho(a) 
de ANACLETO RO-
DRIGUES DA COSTA 
e ANA FERREIRA DA 
COSTA. deixa filho(s): 
MAILETE,DEUSDET,-
DONIZETE (TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 17/01/2022, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 17/01/2022. 

23.MARIA VALÉRIA 
ROMÃO BANDO-
LIN com 64 anos , 
Era Viúvo(a), sendo 
filho(a) de INDA-
LECIO ROMÃO e 
MARIA APARECI-
DA ASSALIN RO-
MÃO. deixa filho(s): 
DARCI, SILVIA 
(AMBOS MAIO-
RES), Falecido em: 
17/01/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
18/01/2022.
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