
Prefeitura começa a resolver 
problemas de alagamento 

Pesquisa da Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes com 1.300 empre-
sários do setor revelou que 
34% dos estabelecimentos 
em Indaiatuba e na Região 
Metropolitana tiveram lucro 
mesmo na pandemia. 

REVISTA: A arquiteta Paola Neubauer será a capa da 
próxima Revista Construção, que o Grupo Mais Expressão 
lança em breve. Com mais de 15 anos de experiência, a 
profissional vai falar da sua carreira e apresentar novidades 
do setor para quem quer investir.                         

34% de bares 
e restaurantes 
têm lucro na  
pandemia

Número de 
golpes na 
internet 
cresce 165%

Mostra reúne 
vários olhares 
sobre a cidade 
de Indaiatuba
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DIVULGAÇÃO 

A Prefeitura de Indaia-
tuba enviou projeto à Câ-
mara que modifica o Plano 
de Melhorias para asfaltar 
uma rua do bairro Recreio 

Campestre Internacio-
nal de Viracopos, um dos 
mais afetados pelas chu-
vas do final de janeiro com 
alagamentos. Os vereado-

res aprovaram a mudança 
por unanimidade. Ainda 
há vários problemas para 
serem resolvidos, mas o 
primeiro passo foi dado. 

APOIO: O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) destinou cerca de R$ 18 de milhões para Indaiatuba 
por meio de emendas. Os recursos vêm sendo aplicados na área da saúde, beneficiando uma população equivalente a qua-
se 270 mil habitantes. O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar (MDB), disse que o deputado lidera um ranking importante 
para o município. “O Paulinho foi o deputado que mais enviou recursos na história de Indaiatuba”.

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) prometeu mudar o 
Plano de Melhorias inte-
gralmente para atender aos 
moradores. 

Apenas 30% dos cientistas 
do mundo são mulheres

Primavera 
tenta afastar 
crise domingo

Atleta de 
Indaiatuba é 
ouro no karate

Após mais um jogo sem 
vitória, o quinto desde o 
início da Série A-2, o Pri-
mavera enfrenta o Lemense 
domingo (13)

O indaiatubano Levi Fe-
lix voltou a competir profis-
sionalmente no ano passado 
e conquistou ouro no Brasi-
leiro de Karate. 

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban) apu-
rou que houve um aumento 
de 165% nos golpes de ma-
nipulação psicológica para 
que o usuário forneça senhas 
e números de cartões na in-
ternet na pandemia. Pag A9 

Com abertura na próxi-
ma terça-feira (15), o Polo 
Shopping recebe a mostra 
“Retratos da Terra”, um ca-
tálogo de fotografias sobre 
sustentabilidade, reciclagem 
e aterro zero, que esmiúça 
Indaiatuba.

Editorial

A Unesco criou o o Dia 
Internacional das Mulheres 
e Meninas na Ciência, lem-
brado nesta sexta (11), para 
incentivar um aumento no 
número de mulheres cien-

tistas no mundo, hoje res-
trito a apenas 30% do total, 
o que reduz a remuneração 
pelos trabalhos das mulhe-
res e impede que suas car-
reiras progridam.  

O texto “Vale a pena co-
brar” afirma que dá resul-
tado cobrar melhorias dos 
governantes, principalmen-
te em ano eleitoral.
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Vale a pena cobrar

Artigos

Editorial

Muitas pessoas não sabem, mas o Código de Defesa do Consumidor protege o cidadão da chamada 
venda casada, embora a sua prática seja muito comum. 

Veja a seguir tipos mais comuns de venda casada:
- Consumação mínima em casa de entretenimento noturno;
- Financiamento do imóvel condicionado ao seguro habitacional e/ou a contratação de outros produtos 

bancários;
- Combos com serviços de internet, TV e telefone que não são vendidos separadamente;
- Brinquedos com lanches de fast food;
- Consumação exclusivamente de produtos vendidos nas entradas das salas de cinema;
- Salões de festa que condicionam o aluguel do espaço à contratação do serviço de buffet ou qualquer 

outro serviço.
Sempre que se deparar com uma situação dessas ou que você se sinta coagido a adquirir um produto/

serviço que não quer, procure o Procon e faça uma denúncia. 
Essa ação pode evoluir para um processo judicial.
Em Indaiatuba, o Procon fica no Ponto Cidadão (na antiga rodoviária).
Não deixe de buscar seus direitos.

Um dos fatores mais impactantes na venda de um imóvel é a sua avaliação. Ou seja, a forma como um 
profissional do mercado imobiliário realizou o cálculo para determinar o preço de comercialização da pro-
priedade.

Existem vários métodos que podem ser usados para chegar ao valor final do imóvel. Contudo, muitos 
corretores não consideram alguns aspectos básicos na hora de fazer essa conta, tal como a lei da oferta e 
demanda na região do imóvel. Ou ainda, tentam agradar a todo custo o dono do 
imóvel a fim de conseguir trabalhar a divulgação dele.

Logo, acabam realizando uma avaliação sem fundamentos, onde o preço final 
da propriedade fica consideravelmente acima do que é praticado pelo mercado e 
dificulta a venda. 

Sabendo que essas situações são muito comuns, o Grupo Silvana Carvalho 
desenvolveu um método exclusivo de avaliação de imóveis. Ele considera os 
seguintes critérios:

- Demanda apresentada pelo mercado atual;

Venda casada: prática comum, mas é ilegal

Avaliação é chave para vender imóveis

Alexsandra Manoel Garcia – advogada especialista na AMG Advocacia

Maria Eduarda Silva dos Santos, do Grupo Silvana Carvalho. Contatos: (19) 3500-6662 – WhatsApp (19) 99364-7898

EFEITOS: O prefeito de 
Campinas, Dario Saadi, do 
Republicanos, chorou as pitan-
gas na reunião do Campinas e 
Região Convention & Visitors 
Bureau. Segundo ele, a cidade 
teve 34 eventos cancelados e 78 
adiados, tudo por causa da ômi-
cron, fora a redução de público 
nos espaços. 

PARECIDOS: Os núme-
ros da região, Indaiatuba inclu-
sive, também não são diferen-
tes. O problema pega também 
os eventos empresariais. Tanto 
que o Ciesp Indaiatuba está 
tentando criar uma agenda pos-
sível para o final do semestre.

FRASE DA SEMANA

“Considero que meu diplo-
ma de médica foi minha maior 
vitória contra a doença”.

Da médica Mariana Aguiar, 
que teve leucemia por volta dos 
18 anos e antes de alcançar a 
cura enfrentou muitas dificul-
dades, mas hoje, com 34, se 
tornou médica e se dedica ao 
tratamento da leucemia em um 
hospital de Brasília.

BOA NOTÍCIA: O nú-
mero de empregos gerados na 
indústria têxtil cresceu 365%, 
de acordo com o Caged. Trata-
-se sem dúvida de um nicho de 

mercado. A pandemia mudou 
algumas perspectivas.

CONTRASTE

Sinceridade de novato
Durante algumas eleições 

um candidato a vereador em 
Salto tentou se eleger para a 
Câmara sem sucesso, mas nun-
ca desistiu.

Há quatro ou cinco legisla-
turas, ele finalmente conseguiu 
chegar a uma vaga. 

Não teve muitos votos, foi 
um dos últimos colocados, mas 
venceu finalmente. 

Foram tantas campanhas 
que gastou tudo que tinha e 
acabou ficando sem dinheiro. 

Até para a posse, estava 
sem recursos para comprar um 
terno novo e foi com o terno do 
casamento mesmo. 

A expectativa maior que ele 
tinha era receber o primeiro sa-
lário. Seria a forma de cobrir os 
prejuízos e reequilibrar a vida 
financeira. A mulher já nem 
falava com ele direito de tanta 
dívida que eles tinham.

Estava tão focado nos pro-
blemas que acabou cometendo 
um ato falho.

Procurado por um eleitor e 
fã, que perguntou curioso qual 
seria seu primeiro ato após a 
posse, ele respondeu rápido:

- Vou consertar a minha 
moto.

Há mais de um mês, diversos 
bairros da zona norte de Indaia-
tuba estavam sofrendo com o ex-
cesso das chuvas. Casas alagadas, 
ruas destruídas e três moradores 
ilhados. A situação como um 
todo causou revolta na população 
desses locais, que corretamente 
denunciou ao Mais Expressão e 
procurou outros meios, além de 
cobrar a Prefeitura.

O prefeito Nilson Gaspar 
(MDB), ao perceber a gravidade 
da situação alertado por este 
jornal, se dirigiu aos locais atin-
gidos para ouvir as reclamações 
e pensar em soluções. A grande 
questão para os moradores era a 
pavimentação das ruas, mas isto 
só poderia ser feito através do 
Plano Comunitário de Melhorias 
(PCM), como já mostrado nas 
últimas edições deste jornal. 

O PCM vem sendo debatido 
de forma constante desde 2019, 
quando ocorreu o início do pro-
cesso legal, mas faltou adesão dos 
moradores, segundo a Prefeitura. 
Os residentes, por outro lado, co-
bram a necessidade da criação de 
um novo PCM, mais específico e 
direcionado para os problemas de 
cada bairro. Com isso, acreditam, 
a adesão não será mais uma ques-
tão a ser vencida. Acima de tudo, 
os moradores querem a resolução 
do problema, ou seja, estradas que 
não fiquem intransitáveis com as 
chuvas. 

As cobranças em questão aca-
baram ecoando e surtindo efeito 
esta semana, pelo menos em uma 
rua do bairro Recanto Campestre 
Internacional de Viracopos. A 
partir das reclamações, o prefeito 
Nilson Gaspar decidiu mudar 

o PCM lá. Durante a sessão da 
Câmara, como o leitor pode ver 
na página 3 desta edição, um 
novo projeto de asfaltamento foi 
aprovado por unanimidade para 
a rua Venceslau José de Souza 
(Rua H). 

O resultado positivo aos mo-
radores da Rua H demonstra que 
a Prefeitura está atenta às de-
mandas que a cidade apresenta e 
mostra, mais ainda, que a pressão 
popular é fundamental para que 
os anseios e problemas sejam 
sanados. Afinal, por mais que 
existam os representantes eleitos 
pelo povo, é somente a partir do 
anseio e da organização popular 
que de fato as modificações so-
ciais da realidade terão força para 
acontecer. Cobrar por melhorias 
é, acima de tudo, também uma 
obrigação de cada cidadão.

A2

Eloy de Oliveira

O Sicredi foi destaque no ranking anual de projeções econô-
micas do Banco Central pelo quinto ano consecutivo. A divul-
gação aconteceu no dia 31 de janeiro. 

A instituição, que tem agência em Indaiatuba e região, está 
entre mais de cem organizações, incluindo as maiores institui-
ções financeiras e consultorias de economia do país, em duas 
categorias relevantes, sendo representado pelo Banco Coope-
rativo Sicredi e pela Sicredi Asset, gestora de recursos da coo-
perativa. 

Para o economista-chefe do Banco Cooperativo Sicredi, Pe-
dro Ramos, a presença entre as melhores projeções do “Top 
5” do Banco Central mostra que a instituição oferece análise 
precisa e se consolida como referência no mercado.

ENTRE OS TOPS DO BC
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Projeto para um PCM específico de uma rua do bair-
ro Recreio Campestre, um dos mais afetados nas úl-
timas chuvas, foi aprovado na Câmara esta semana

Prefeitura começa a resolver os 
problemas com os alagamentos

Após vários proble-
mas enfrentados 
pelos moradores do 

bairro Recreio Campestre 
Internacional de Viracopos, 
por conta das chuvas no mês 
de janeiro, a Prefeitura de 

Indaiatuba enviou à Câmara 
projeto de Lei que visa a 
execução das obras de infra-
estrutura na rua Venceslau 
José de Souza (Rua H), com 
pavimentação asfáltica, co-
locação de guias, sarjetas e 
drenagem de águas pluviais. 

O projeto de lei foi apro-

vado por unanimidade na 
primeira sessão da Câmara 
de Indaiatuba em 2022 e ser-
virá como um Plano Comu-
nitário de Melhorias (PCM) 
focado especificamente na 
rua H do bairro. O projeto 
ainda prevê que os mora-
dores só pagarão os custos 

LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Apesar da boa notícia 
para os moradores da rua 
Venceslau José de Souza, 
moradores do bairro Recan-
to Campestre Internacional 
de Viracopos e outros 20 
bairros da zona norte ainda 
aguardam uma mudança no 
formato do PCM para terem 
as ruas asfaltadas. 

Outros bairros ainda aguardam ajuda 
Segundo a Prefeitura de 

Indaiatuba, o processo para 
adesão ao PCM foi realizado 
em 2019, mas por falta de 
aderentes em número ade-
quado, não houve avanços. 
Os moradores, por outro 
lado, argumentam que o 
processo é muito antigo e 
muitos residentes atuais dos 

bairros afetados não pude-
ram participar ativamente de 
toda a ação. O plano também 
não prevê resoluções especí-
ficas para cada bairro. 

Em nota, a Prefeitura de 
Indaiatuba informou que 
trabalha em um novo projeto 
de PCM, porém, os estudos 
estão na fase inicial.  (LM) Fonte: Prefeitura, dados de 2019 

Bairros que aguardam solução do PCM
• Parque Presidente

• Recreio Campestre Aldrovândia 
• Aldrovândia Gleba 2 

• Parque das Bandeiras glebas 1 e 2
• Recreio Campestre Internacional 

• Viracopos Glebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 
• Chácaras Viracopos

• Morro Torto
• Parque Aristocrático de Viracopos 

• Parque Nacional de Viracopos

após a execução completa 
das obras. 

Com o projeto de lei 
aprovado, ele seguirá para a 
sanção do prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar (MDB). 
Após a sanção, será lançado 
um edital prévio à execução 
das obras, contendo a deli-
mitação exata da área, bem 
como outras informações 
para que os donos de imó-

veis decidam se aderem ou 
não ao novo PCM.  

Segundo o presidente 
da Câmara, Pepo Lepinsk 
(MDB), o projeto é bastante 
necessário. “A pavimenta-
ção da rua H é obra inadiável 
por sua necessidade e que, 
claramente, vai melhorar 
muito a situação dos mo-
radores do Recanto”, com-
pletou.  



ELIANDO FIGUEIRA RIC/PMI

Prefeito faz evento para a pedra 
fundamental de centro esportivo

Terreno foi devolvido pela Toyota

Diante de vários atores da cena política liga-
dos ao esporte, Nilson Gaspar prometeu ain-
da concluir outros três complexos até março

Com presença de vá-
rios atores da cena 
política da cidade, 

mais comuns em época de 
eleição, principalmente da-
queles voltados para a área 
do esporte, a Prefeitura de In-
daiatuba fez um evento para 
lançar, na sexta-feira (4), a 
pedra fundamental das obras 
do Centro Esportivo do Jd. 
Morada do Sol e o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB), em-
polgado, prometeu entregar 
mais três complexos esporti-
vos iguais até o fim de março. 

Os três complexos pro-
metidos serão os dos bairros 
Campo Bonito, Aldrovandi e 
Cecap. Todos contarão com 
piscina, academia de ginásti-

ca e campos de futebol.  
O espaço do Morada do 

Sol vai contemplar um gi-
násio municipal de esportes 
que atenderá as exigências 
para diversas competições 
oficiais, além de piscinas, 
quadras, campos, pista de 
atletismo e equipamentos 
para a prática esportiva.

O complexo também irá 
contar com uma pista de 
skate para as modalidades 
street e bowl. A expectativa 
é que as obras comecem este 
mês e terminem no segundo 
semestre de 2024. 

O projeto do novo Centro 
Esportivo ocupará área de 
mais de 30 mil m2 de cons-
trução e a obra custará R$ 44 
milhões. A área contém 165 
mil m2 e capacidade para 4 

mil pessoas. De acordo com 
o prefeito Nilson Gaspar, 
a construção será realizada 
com recursos próprios. 

O deputado estadual Rogé-
rio Nogueira (DEM) elogiou 
os investimentos da cidade no 
esporte. “Enquanto as outras 
cidades colocam 1% do orça-
mento, aqui colocamos 3%”. 
Apesar da fala do deputado, 
segundo os dados disponíveis 
na Secretaria de Fazenda, o 
município investiu 2,58% do 
orçamento no esporte em 2020.

xxc

xxx
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LUCAS MANTOVANI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Localizado na rodovia da 
General Motors, o local onde 
será construído o Centro Es-
portivo do Jardim Morada do 
Sol fica próximo à fábrica da 
Toyota e inclusive pertencia à 
empresa, mas foi devolvido à 
Prefeitura com a condição de 
se tornar um centro de esporte 
e lazer.

A área foi doada à Toyota 
pela Prefeitura entre os anos 

de 1997 e 2012, sob a gestão 
do ex-prefeito Reinaldo No-
gueira (MDB). Com passar 
do tempo, a empresa não 
usou toda a área por questões 
comerciais. Por isso, agora 
a devolveu para ajudar na 
execução do projeto do centro 
esportivo após a consulta da 
Prefeitura sobre a disponibi-
lidade diante do interesse no 
projeto. (LM)

Momento logo após o descerramento da placa de 
lançamento da pedra fundamental do complexo
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D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br 

Paulinho da Força destina R$ 18 mi, 
principalmente para a área da saúde

Cerca de R$ 18 de mi-
lhões foram envia-
dos para Indaiatuba 

pelo deputado federal Pau-
linho da Força (Solidarie-
dade) por meio de emendas. 
Esse dinheiro vem sendo 
aplicado na área da saúde, 
beneficiando uma população 
de quase 270 mil habitantes. 

A maior parte dos recur-
sos foi usada na melhoria da 
saúde do município, sendo 
investidos em custeio e 
compras de equipamentos 
para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo e para 
Unidade Básica de Saúde.

“É uma satisfação ajudar 

Indaiatuba, principalmente 
no que diz respeito à saúde. 
Essa é uma área bem sen-
sível e agora, com a pan-
demia, precisa mais do que 
nunca do nosso apoio. Os 
moradores podem sempre 
contar com o meu trabalho”, 
afirmou o deputado. 

Entre os investimentos 
enviados pelo deputado, 
estão R$ 5 milhões pagos 
em 2021, a serem aplicados 
na melhoria de unidades de 
saúde. 

Além das emendas desti-
nadas à cidade, o deputado 
Paulinho da Força interme-
diou R$ 5 milhões para o 
enfrentamento à Covid-19 e 
R$ 4,5 milhões para custeio 
na área da saúde. 
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Recursos repassados a Indaiatuba aten-
derão a uma população equivalente a 
quase 270 mil habitantes

A articulação política dos 
membros do Parlamento da 
Região Metropolitana, com 
o presidente da Câmara de 
Indaiatuba, Pepo Lepinsk 

O prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MDB), disse 
que o deputado federal Pauli-
nho da Força lidera um ranking 
importante para o município. 
“O Paulinho foi o deputado que 
mais enviou recursos na história 
de Indaiatuba”.

Presidente consegue quase metade dos leitos a mais contra Covid para Indaiatuba

Parlamentar lidera ranking de emendas

(MDB) e o presidente da 
Câmara de Campinas, Zé 
Carlos (PSB), à frente, 
conseguiu garantir 20 
leitos de UTI para o com-
bate à Covid-19, em 
Indaiatuba. 

A definição ocor-
reu no último dia 4 
em uma reunião na 

Secretaria de Estado 
da Saúde. Além dos 20 
leitos de UTI, foram 

liberados pelo Estado 
outros 72 leitos de enfer-
maria, todos no Hospital 
de Clínicas da Unicmap, 
unidade estadual de refe-

rência para Indaiatuba. 

Pandemia no município
A Secretaria de Saúde 

de Indaiatuba confirmou 
na quarta-feira (9) que 527 
novos casos de Covid e mais 
824 suspeitas — advindas de 
hospitais, unidades de saúde 
e laboratórios particulares. 
Nenhum óbito com diagnós-
tico positivo para Covid-19 
foi registrado.

O município enfrenta 
atualmente escassez de tes-
tes diagnósticos no mercado, 
o que causou alterações no 
protocolo de testagem. No 
momento, 33 pessoas estão 

REPRODUÇÃO

O prefeito de Indaiatuba, Nilson Gaspar 
(à dir), e o deputado Paulinho da Força

Durante a covid-19, as ver-
bas enviadas por ele fizeram 
muita diferença, segundo o 
prefeito. Esses investimentos 
ajudam a transformar e a dar 
mais qualidade de vida à nossa 
população”. 

Para este ano, ainda está 

prevista a indicação do mon-
tante de mais R$ 2 milhões para 
que a Prefeitura realize diversas 
ações na cidade. 

O recurso é referente à 
emenda impositiva do deputado 
Paulinho da Força na modali-
dade de transferência especial.

internadas devido a síndro-
mes respiratórias, sendo que 
20 possuem diagnóstico po-
sitivo para o novo coronaví-
rus. Desse total, 21 estão em 
leitos clínicos e 12 em UTI.

A cidade possui um total 
de 46.210 casos já confir-
mados de Covid-19 e 829 
óbitos. O município conta 
com 10 leitos de UTI no 
Haoc e 2 no Hospital Santa 
Ignês. Ambos estão com a 
taxa de ocupação em 100% 
e, quanto aos leitos de enfer-
maria, são 20 disponíveis no 
Haoc, dos quais 14 já estão 
ocupadas, correspondendo 
a 70% do total, e 8 no Santa 

Ignês, cuja ocupação atual 
é de 7 leitos, representando 
88% da capacidade total.

Vacinação de 82,72% 
De acordo com os dados 

divulgados na última quarta 
(9), pela Prefeitura, 215.652 
moradores de Indaiatuba já 
estão imunizados. Número 
que representa 82,72% da 
população estimada.

Um total de 225.891 já 
receberam a primeira dose 
e 208.790 foram vacinados 
com a segunda dose. Outros 
6.862 foram vacinados com 
a dose única e 115.294 já 
receberam a dose adicional. 



Quando ouvimos um 
conselho como este do títu-
lo, nos vem à mente nossos 
pais nos orientando a prestar 
atenção por onde andamos. 

E quando se trata de fi-
nanças e investimentos, esse 
conselho deveria ser levado 
muito mais a sério do que 
quando fazemos uma trilha 
numa mata virgem cheia de 
cobras e ainda se estivésse-
mos descalços.  

A falta de conhecimento 
pode nos levar a colocar 
nossos investimentos em 
oportunidades que, a princí-
pio, pareciam boas, mas que 
com o tempo se mostraram 
verdadeiras armadilhas para 

leigos e nós não queremos 
isso.

Essas armadilhas podem 
ser vistas quando perdemos 
dinheiro por ter que resgatar 
numa emergência e não se-
paramos um valor suficiente 
para cobrir as emergências, 
daí o nome da reserva de 
emergência que não deve ser 
colocada em investimentos 
de risco e sim de alta liquidez 
e baixo risco. 

Também perdemos di-
nheiro quando não respeita-
mos nosso perfil de investi-
dor e queremos ganhar di-
nheiro rápido colocando todo 
nosso patrimônio em renda 
variável buscando um retorno 
mais arriscado do que supor-
tamos e nos esquecemos que 
renda variável oscila, e essa 
oscilação pode fazer que o 
valor do principal (o quanto 
investimos) se torne menor 

que o saldo que aplicamos. 
Nessa hora, alguns por 

não ter o “estomago” pre-
parado acabam saindo do 
investimento, assumem o 
prejuízo ao vender na baixa e 
aí sim perdem dinheiro, sen-
do que se esperassem o ciclo 
de recuperação seu valor se 
recuperaria no longo prazo. 

Mas um dos mais antigos 
e ao mesmo tempo atuais mo-
tivos de perder dinheiro em 
investimentos é a ganância, 
onde promessas de retorno 
garantido em níveis altíssi-
mos levam muitos a acreditar 
que podem andar num cami-
nho que  poucos descobriram, 
que a mãe deles criou filhos 
espertos e que eles inven-
taram a nova roda, ficando 
ricos em pouquíssimo tempo, 
mas, como resultado, caem 
em golpes de estelionatários 
descarados.

Para evitar perder dinhei-
ro e sempre tomar cuidado 
onde pisa e investe, procu-
re empresas com registro 
na Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM e pro-
fissionais de investimentos 
certificados que irão prestar 
a melhor orientação, vão te 
ajudar a não cair em arma-
dilhas e te mostrar como 
saber o que fazer com seus 
investimentos.

Cuidado onde pisa

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

Juliano José Rinaldo
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Para investir, você poderá realizar alguns tipos de investi-
mentos diretamente no seu banco ou poderá abrir uma conta 
em uma corretora de valores. Os bancos costumam ofertar 
poucos produtos, com baixa rentabilidade (foto). Portanto, 
para ter mais liberdade, você pode escolher a segunda op-
ção. Primeiro comece a pesquisar corretoras de valores, elas 
costumam ser bastante parecidas, mas é interessante analisar 
cada uma delas e o serviço prestado, levando em conta as 
taxas de corretagem, o atendimento e até mesmo a plata-
forma digital, buscando algo que se encaixe no seu perfil 
de iniciante, uma plataforma intuitiva, simples e com bom 
custo-benefício. Não se esqueça de pesquisar a credibilidade 
da empresa e a estabilidade do seu sistema. Evite empresas 
desconhecidas ou com má reputação, busque aquelas que 
já estão estáveis no mercado. Feito isso, é hora de escolher 
seus investimentos.

Para investir, planeje antes e tenha metas
REORIDUÇÃO

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

MONTANTE MENSAL: É importante ter em mente 
que essa não pode ser uma prática isolada, mas sim algo 
recorrente. Muitas vezes é mais vantajoso investir uma 

quantia baixa, mas todos os meses, do que investir um 
valor maior uma única vez. Portanto, faça disso um hábito. 
Chegou a hora de definir quanto será o valor a ser investido. 
Não há um valor exato a ser indicado, é necessário avaliar 
as condições de cada indivíduo. No entanto, recomenda-se 
que, inicialmente, seja destinado 10% da sua renda para 
investimentos. Esse valor poderá aumentar conforme for 
possível, chegando a 20% ou até mesmo 30% da sua renda. 
Porém, se não for possível iniciar com essas porcentagens, 
comece com aquilo que tiver condições. 

QUAL É O SEU PROPÓSITO?: Qual caminho seguir 
quando não se sabe aonde quer chegar? A primeira etapa, 
antes de dar início aos seus investimentos, é definir o cami-
nho a ser trilhado. Para isso, saiba o que deseja conquistar. É 
comum o desejo de economizar, poupar e investir, buscando 
uma evolução financeira, o aumento do poder de compra. No 
entanto, tudo isso só valerá a pena se houver um propósito, 
um objetivo a ser alcançado. Portanto, antes de mais nada, 
defina suas metas.
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34% de restaurantes e 
bares registraram lucro 
apesar da pandemia

REPRODUÇÃO

Pela primeira  vez 
desde o começo da 
pandemia, apesar 

de que três em cada quatro 
estabelecimentos registra-
ram casos de Covid-19 no 
mesmo período, 34% dos 
estabelecimentos do setor 
de bares e restaurantes de 
Indaiatuba e das demais 
cidades da Região Me-
tropolitana de Campinas 
apresentaram ter obtido 
lucro no mês de janeiro 
deste ano.

A informação  é  da 
Associação Brasileira de 

estão 31% e outros 34% 
afirmaram ter ficado em 
equilíbrio. 

O resultado de dezem-
bro de 2021 também foi 
melhor que o do mesmo 
período de 2020: dois ter-
ços dos empresários (66%) 
tiveram faturamento maior 
no fim de 2021 em compa-
ração com o ano anterior. 
No acumulado do ano, no 
entanto, há uma nota de 
preocupação: 45% dos em-
presários disseram ter fica-
do no prejuízo em 2021.

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

Bares e Restaurantes, re-
gional de Campinas, que 
realizou pesquisa em ja-
neiro com mais de 1.300 
empresários do setor.

Para o presidente da 
Abrasel regional Campi-
nas, Matheus Mason, o nú-
mero é bastante positivo, 
pois em março de 2021, o 
pior momento depois do 
primeiro ano de pandemia, 
a entidade apurou que 82% 
dos empresários do setor 
estavam operando com 
prejuízo devido à crise. 

Entre os empresários 
ouvidos pela entidade 
que disseram ter realiza-
do prejuízo em janeiro, 

É o que aponta pesquisa da associação brasileira do setor 
realizada em janeiro com mais de 1.300 empresários

Em todo o Brasil, a pes-
quisa apontou que 76%, 
dos estabelecimentos con-
tabilizaram pelo menos um 
afastamento de funcionário 
contaminado por um dos dois 
vírus: Influenza e Covid-19, 
nos 30 dias anteriores ao le-
vantamento (entre 15 e 27 de 
janeiro). Em média, quase um 
em cada quatro funcionários 
(24% da força de trabalho) 
foi afastado por Covid nesse 
período.

Os casos de influenza e 
Covid trouxeram dor de cabe-
ça e prejuízo aos empresários 

O presidente da Abrasel, 
regional Campinas, Matheus 
Mason: números animadores

de alimentação fora do lar 
em um momento de alta no 
faturamento. “Justamente em 
um período de alta procura de 
bares e restaurantes fomos 
pegos por estes afastamentos, 
que trouxeram muito trans-
torno. É uma força de traba-
lho que tem de ser coberta e 
isso pressiona mais os custos 
de um setor já muito endi-
vidado. No entanto, temos 
também o que comemorar, 
como a recuperação gradu-
al do faturamento”, afirma 
Paulo Solmucci, presidente-
-executivo da Abrasel. (RL).

Um em cada quatro teve de 
se afastar por causa da Covid 



Casos mais co-
muns são com-
pras online em 
sites falsos, clo-
nagem do cartão 
de crédito e do 
whatsapp

Levantamento da Fe-
deração Brasileira de 
Bancos (Febraban) 

apontou que houve um au-
mento de 165% nos golpes 
de manipulação psicológica 
para que o usuário forneça 
senhas e números de cartões. 
O crescimento foi observado 
no primeiro semestre do ano 
passado, em comparação aos 
seis meses anteriores.

Nesta terça-feira (8) foi 
comemorado o Dia da In-
ternacional da Internet Se-
gura, evento promovido 
para enfatizar os cuidados e 

Golpes pela internet crescem 165%

o uso seguro e responsável 
de tecnologia online como 
computadores e celulares.

Se antes os cuidados já 
eram necessários, agora o 
cenário da pandemia trou-
xe uma realidade para os 
consumidores que une pra-
ticidade, mas também pede 
mais atenção aos detalhes e 
precaução, já que hoje tudo 
pode ser comprado pela in-
ternet com facilidade.

De acordo com a Fe-
braban, o crescimento das 
fraudes pode ser relacionado 
ao maior uso de transações 
digitais, sobretudo na pan-
demia.

Cuidados
Para coordenador e professor 

do curso de Direito da Faculda-
de Anhanguera, Guilherme Bit-
tencourt Martins, a prevenção 
é a melhor forma de evitar cair 
em golpes online. “Ficar sempre 
atento ao informar os dados 
pessoais, em especial senhas 
bancárias. Hoje por conta da lei 
de proteção de dados (LGPD), 
as informações e dados pessoais 
não podem ser divulgados e re-
passados. Sempre deixar dispo-
nível a opção de notificação via 
SMS de compras realizadas no 
cartão de crédito para que possa 
ser checada posteriormente”, 
disse o professor.

REPRODUÇÃO
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    O golpe do falso moto-
boy é uma das principais 
fraudes, com aumento de 
271%. Em seguida, o golpe 
da falsa central eletrônica,

com crescimento de 62% 
e, por fim, os ataques de 
phishing (fraude que visa 
a obter dados pessoais do 
usuário) com 26%. (DK)

Motoboy falso é líder das fraudes

Símbolo de segurança virtual
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Brasi é um dos países com maior 
número de litígios do setor no mundo

Assessoria 
trabalhista 
protege as 
empresas 

O Brasil é um dos países 
com maior número de 
litígios trabalhistas do 

mundo. Em 2020, o número de 
processos trabalhistas passou 
de 891 mil no país. Por isso, 
o auxílio de uma assessoria e 
consultoria trabalhista é um 
aliado de todo empreendedor.

Você sabia que muitos des-
ses litígios acontecem simples-
mente porque empresários e 
gestores não conhecem todas 
as regras trabalhistas que reca-
em sobre sua empresa? Pois é. 
Esse tipo de falta de conheci-
mento pode trazer sérias conse-
quências para o negócio.

A assessoria trabalhista é 

uma forma de consultoria que 
visa auxiliar empregadores a 
alcançar e manter a adequação 
das atividades da empresa à le-
gislação trabalhista vigente. A 
assessoria trabalhista verificará 
a execução de todas as ativida-
des da empresa e determinará 
se estão em acordo com as exi-
gências das leis trabalhistas.

Através de uma assessoria 
trabalhista para empresa, o em-
pregador terá mais segurança 
sobre as decisões tomadas em 
relação à organização da em-
presa e dos seus processos.

Como funciona 
Na assessoria trabalhista, 

o profissional responsável re-
alizará uma verificação de to-
dos os processos da empresa e 
emitirá um parecer sobre quais 
atividades estão sendo executa-
das do modo correto, isto é, tal 
como determinado pela legisla-
ção trabalhista. 

Assim, é essencial que du-
rante um serviço de assessoria 
trabalhista o contratante tenha 
disponibilidade para informar 
o profissional sobre toda a ope-
ração, para que o serviço seja 
realiza de maneira adequada.

Como escolher 
A escolha de uma consul-

toria de assessoria trabalhista 
deve ser feita com base nas 
necessidades individuais da 
empresa. É ideal que o contra-
tante procure um profissional 

com bom conhecimento da le-
gislação trabalhista do nicho de 
atuação do seu negócio.

Um serviço de assessoria 
trabalhista deve ser procurado 
sempre que o empreendedor 
sente a necessidade de avaliar 
o andamento dos processos da 
sua empresa em busca de algu-
ma incongruência com as leis 
trabalhistas.

Assim, se sua empresa cres-
ceu, contratou novos colabora-
dores e os distribuiu em novos 
postos e funções, o trabalho de 
uma assessoria ou consulto-
ria trabalhista pode ajudá-lo a 
saber como organizar melhor 
os processos. Há ainda outros 
indicativos de que vale a pena 
investir em um serviço de as-
sessoria trabalhista:

• Mudanças na estrutura da 
empresa a partir de novos car-
gos e funções;

• Nunca foi feitaa uma audi-
toria dos processos da empresa;

• A empresa está sempre en-
volvida em litígios trabalhistas;

• Mudanças na legislação;
• Assessoria em decisões 

contratuais;
• Auxílio em processos de 

demissão, indenização e outras 
questões trabalhistas.

Para empreendedores e 
gestores que nunca encontram 

tempo para se dedicar a um 
serviço de assessoria ou con-
sultoria, também é possível en-
contrar serviços de assessoria 
trabalhista online.

Assessoria online
Em uma assessoria online, 

o acompanhamento da sua em-
presa é feito de forma comple-
tamente remota e nos horários 
mais confortáveis para sua roti-
na. Na Harmonia Contabilida-
de, você encontrará o escritório 
perfeito para acompanhar sua 
empresa nas mais diversas ne-
cessidades contábeis.

A Harmonia está entre os 
principais escritórios de con-
tabilidade em Indaiatuba e 
oferece serviços de consultoria 
contábil e assessoria trabalhista 
online para empresas de diver-
sos nichos.

Sobre o autor
Percival Nogueira de Ma-

tos, Contador e Advogado, 
especialista em 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 contábil 
Harmonia Contabilidade.

Consultoria trabalhista é o 
caminho mais fácil para evitar 

grandes erros no futuro 

A frequência ideal para uma 
auditoria trabalhista pode ser 
escolhida a partir das necessi-
dades dos gestores e donos da 
empresa. Porém, é essencial 
que todo empreendedor bus-

Com que frequência devo procurar o serviço especializado para a empresa?
que uma assessoria em algum 
momento da existência da sua 
empresa. 

Empresas com alta rotativi-
dade de colaboradores e mudan-
ças frequentes na sua estrutura 

de funcionamento precisam de 
um acompanhamento constante 
de uma consultoria trabalhista.

Empresas de menor porte 
também podem se beneficiar 
de uma assessoria trabalhista 

ao poder contar o auxílio de um 
profissional na hora de tomar 
decisões importantes sobre 
contratação e organização dos 
processos da empresa.

Todo empreendedor deve se 

preocupar o mais cedo possível 
com todas as suas decisões to-
madas em relação às obrigações 
trabalhistas. Esse é o caminho 
mais fácil para evitar grandes 
erros no futuro

Há diversos benefícios adquiridos de uma boa assessoria 
ou consultoria trabalhista, como:

QUAIS OS BENEFÍCIOS 

• Prevenção de litígios trabalhistas;
• Controle e assessoria dos processos da empresa;

• Otimização de processos;
• Redução de gastos e despesas;

a• Acompanhamento de mudanças e novas exigências na legislação trabalhista;
• Aconselhamento e acompanhamento em questões como acordos contratuais, dívi-

das trabalhistas e demandas similares

REPRODUÇÃO



Arquiteta Paola Neubauer é capa 
da próxima Revista Construção

REPRODUÇÃO

A próxima revis ta 
temática da cons-
trução civil, que 

o Grupo Mais Expressão 
prepara e que será divul-
gada em breve, vai trazer 
na capa a arquiteta Paola 
Neubauer.

Os leitores vão poder co-
nhecer projetos e soluções 
exclusivas que foram de-
senvolvidos por um time de 
profissionais de alto nível 
para projetos de construção 
civil, arquitetura, decoração 
e para interiores. 

Com mais de 15 anos de 
experiência e centenas de 
projetos arquitetônicos e de 
interiores desenvolvidos, a 

arquiteta Paola Neubauer 
vai falar detalhes da sua 
trajetória profissional e dos 
planos para este ano.

Formada em 2004 em 
Arquitetura e Urbanismo 
pela Universidade Federal 
de Santa Maria (RS), onde 
também fez mestrado em 
Conforto dos Ambientes 
Construídos, a missão de 
Paola Neubauer é concre-
tizar os sonhos dos clien-
tes, orientando-os para as 
melhores e mais modernas 
soluções de construções 
existentes no mercado. 

O resultado desse traba-
lho são projetos genuínos, 
funcionais e modernos, 
com consciência ambiental 
e econômica.

E para falar sobre as 

Profissional vai contar detalhes da 
sua trajetória na área, onde acumu-
la mais de 15 anos de experiência

A arquiteta Paola Neubauer, conhecida no mercado em Indaiatuba há mais de 15 anos
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novidades e tendências no 
ramo, a Revista Constru-
ção do Grupo Mais Ex-
pressão deste mês contará 
com a participação também 
de diversas empresas liga-
das à construção civil.

Juntas, essas empresas 
vão trazer muitas infor-
mações, ideias e suges-
tões para aqueles que estão 
construindo ou reformando 
e pesquisam as novas ten-
dências do mercado e o 

que está fazendo sucesso 
no setor.

Então não deixe de con-
ferir a revista temática do 
Grupo Mais Expressão 
– Construção, o seu guia 
para construir e reformar.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 



Campanha da ‘Lasanha Solidária’ 
vai ajudar entidades beneficentes 
Rotary Club de Indaiatuba promove 
ação; encomendas podem ser feitas 
até terça-feira (15)
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O Rotary Club In-
daiatuba promove a 
“Lasanha Solidária” 

com o objetivo que anga-
riar verbas para destinar às 
entidades beneficentes de 
Indaiatuba. 

Entre as entidades be-
neficiadas estão a Volacc 
(Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer), Abid 
(Associação Beneficente 
Irmã Dulce) e Manaem Obras 
Sociais e Educacionais.

Para ajudar, basta fazer a 
encomenda da lasanha até a 
próxima terça-feira (15) nas 
entidades participantes no 
valor de R$ 40 cada. Entre 

DIVULGAÇÃO

as opções estão: presunto e 
queijo ao molho bolonhesa, 
quatro queijos ao molho 
branco e brócolis com queijo 
ao molho branco. Todas as 
opções são disponibilizadas 
em embalagens de 1 kg cada.

A retirada do pedido será 
feita nos dias 19 de feverei-
ro, das 10h às 16h, e 20 de 
fevereiro, das 10h à 14h, na 
Casa da Amizade, à Avenida 
Itororó, 516.

Segundo o responsável 
pelo projeto, Pedro Albertini, 
a expectativa é que sejam 
vendidas mil lasanhas. Ele 
disse que outras entidades 
do município também serão 
beneficiadas. “O Lions e o 
Rotary Club farão uma pes-
quisa para verificar na cidade 

outras entidades que estão 
precisando de ajuda”.

Albertini conta que o Ro-
tary Club Indaiatuba sempre 
fica atento às dificuldades e 
necessidades das entidades da 

cidade. “Sempre ajudamos e 
socorremos quem precisa de 
nossa ajuda. No ano passado 
doamos à Secretaria Munici-
pal de Saúde 10 mil máscaras 
e 550 litros de álcool”, disse.

“Nossa missão é atender 
o ser humano que não teve 
a oportunidade que nós tive-
mos de ter uma vida digna”. 
Para mais informações, li-
gue: (19) 99821-7801.

LASANHA SOLIDÁRIA
• Sabores: Presunto e queijo ao molho bolonhesa
Quatro queijos ao molho branco
Brócolis com queijo ao molho branco
• Valor: R$ 40
• Encomendas: Até dia 15 de fevereiro nas entidades participantes
• Retirada: Dias 19 e 20 de fevereiro na Casa da Amizade – Av. Itororó, 516

FONTE: ORGANIZAÇÃO

Faixa de divulgação do Rotary Club Indaiatuba sobre a ‘Lasanha Solidária’
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Conibase investe R$ 3 mi para 
operar no mercado de Indaiatuba

O grupo Conibase, 
especializado na 
venda de materiais 

de construção, investiu R$ 
3 milhões para começar a 
operar no mercado de In-
daiatuba e região. Os recur-
sos cobrem a montagem da 
infraestrutura de loja, o esto-
que e a propaganda, além do 
treinamento de vendedores. 
A loja foi inaugurada em 
novembro de 2021 e empre-
gou 25 novos colaboradores, 
contratados de forma direta e 
de forma terceirizada. 

Esta é a oitava loja do 

Grupo, que está presente 
em sete cidades atualmente, 
onde comercializa mais de 
20 mil itens, que vão do 
básico ao acabamento. 

Focado em produtos, pes-
soas e processos, a missão do 
Grupo é oferecer aos clientes 
soluções em materiais para 
construção com qualidade e 
também oferecer a excelên-
cia no atendimento e respeito 
ao próximo, afirma o diretor-
-executivo Ricardo Adachi. 

A Conibase abriu as suas 
portas no ano de 1989, ini-
cialmente com o objetivo 
de suprir as necessidades de 
materiais básicos de constru-

ção (tintas, cimento, areia, 
pedra e tijolo). Mas, por 
conta do seu atendimento 
personalizado e cordial, que 
se tornou marca registra-
da do Grupo ao longo do 
tempo, o negócio cresceu e 
atualmente conta com um 
mix de produtos amplo, que 
atende a todas as fases da 
obra ou reforma.
    Mas o diretor-executivo 
Ricardo Adachi afirma a 
evolução não para e logo 
surgirão novidades.

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

Grupo atua na venda de materiais de construção desde 
do básico ao acabamento e conta com oito lojas hoje

REPRODUÇÃO
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Conibase Home Center, que foi inaugura-
da em Indaiatuba em novembro de 2021

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 20h. Domingo, das 9 às 20h. Feriados, das 8 às 17h. 
Endereço: R. Tuiuti, 5 – Jd. Rossignatti, Indaiatuba- SP.
Site: www.conibase.com.br
WhatsApp: (11) 99766-2100

Conibase Home Center

Ricardo Adachi, diretor-executivo da Conibase

CONIBASE

Preço médio 
de imóveis 
usados 
cresce 15%

O preço médio de imó-
veis usados cresceu 15% em 
2021, de acordo com levan-
tamento da Kenlo, proptech 
líder no mercado de imóveis, 
responsável por conectar 
imobiliárias, corretores e 
administradores. 

A pesquisa apontou que 
o aumento reflete o cenário 
apontado pela Associação 
Brasieira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Pou-
pança para o ano passado.

O diretor-executivo do 
Grupo Conibase, Ricar-
do Adachi, afirma que o 
diferencial do negócio é 
a variedade de produtos 
que disponibiliza para os 
clientes e também a oferta 
de produtos disponíveis nas 
lojas para retirada imediata.
      “Nós montamos um 
mix de produtos tão am-
plo que não falta nada na 
hora de pensar em uma 
construção e nossos clien-
tes ficam satisfeitos”, disse.

De acordo com o diretor-
-executivo, outro diferencial 
é que seus vendedores e 
colaboradores contam com 
treinamentos para que pos-
sam gerar menos erros, mais 
rapidez para satisfação total 
do cliente e agregar mais 
informação na experiência 
de compra, solucionando os 
problemas que surgem.
     “Atenção e foco estão 
sempre no  radar para que 
não deixemos problemas 
atrapalharem”. (RL)

Diferencial é a variedade
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Só 30% dos cientistas 
são mulheres hoje

Pesquisadoras brasileiras marcam a história Indaiatuba se destaca na Nasa

Com o objetivo de 
incentivar um au-
mento no número 

de mulheres cientistas no 
mundo, hoje restrito a 30% 
do total, a Unesco (Organi-
zação das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e 
Cultura) lançou, em 2015, 
o Dia Internacional das Mu-
lheres e Meninas na Ciência, 
lembrado nesta sexta (11).

De acordo com a entida-
de, a disparidade de gêneros 
atrapalha o desenvolvimento 
de pesquisas e prejudica 
diretamente as mulheres 
cientistas, que recebem me-
nos por seus trabalhos e não 

A brasileira Márcia Barbo-
sa, física, pesquisadora, pro-
fessora universitária, comen-
dadora da Ordem Nacional do 
Mérito Científico e membro 
titular da Academia Brasileira 
de Ciências, foi listada pela 
ONU como uma das 7 cientis-
tas que moldaram o mundo e 
que todos deveriam conhecer. 

Márcia é especialista nas 
estruturas complexas da mo-
lécula de água e acredita que 
as anomalias de tal molécula 
podem auxiliar a resolver os 
problemas de escassez de água 
doce, sobretudo através de 
processos de dessalinização 

progridem em suas carreiras. 
Para Ana Arnt, bióloga, 

Mestre e Doutora em Edu-
cação e professora na Uni-
camp, a existência de uma 
data como Dia Internacional 
das Mulheres e Meninas na 
Ciência é importante para dar 
visibilidade ao fato de não 
ter tantas mulheres no meio 
científico e para que exista 
esse cenário.

“Por que entram, às vezes, 
a mesma quantidade mulhe-
res e homens em um curso 
e por que no doutorado tem 
tão poucas? Será que estamos 
perdendo meninas no meio 
do caminho? Esses debates 
servem para mostrar que as 
meninas que querem seguir 

carreira não têm mesmo 
exemplos no dia a dia para 
se inspirar”, disse Ana.

 Mais do que a quanti-
dade de pessoas, enfatiza a 
professora, é preciso ter a 
representatividade, ou seja, 
que essas mulheres que estão 
lá mostrem que sabem fazer. 
“Ter pessoas representantes 
do gênero feminino dentro 
de grupos de pesquisa ou 
espaços de pesquisa não 
quer dizer que a gente tenha 
representatividade garantida. 
Porque a representatividade 
vai além dessa noção, mas 
ter pessoas que efetivamente 
possibilitem que esse grupo 
social se faça relevante, sig-
nificativo, nesse espaço”.

A indaiatubana Verena Pac-
cola, de 22 anos, vive entre 
microscópios e telescópios. 
Estudante de Medicina da USP, 
ela começou um hobby relativa-
mente peculiar: tornou-se uma 
“caçadora de asteroides”, parte 
do programa Caça Asteroides da 
Nasa e do Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovações.

Depois de um treinamento 
virtual, começou a analisar se-
quências de fotos do universo, 
procurando pontos em movi-
mento, gerando relatórios e 
enviando para os organizadores, 
que, em seguida, encaminhavam 
para a Universidade de Harvard, 

Para tentar aumentar esse número, a Unesco criou o Dia 
Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência
HELLICA MIRANDA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 
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Angela Villela Olinto 

da água do mar.
Ela não é a única brasileira 

a fazer história na ciência: An-
gela Villela Olinto, que estuda 
astropartículas e é professora 
na Universidade de Chicago, 

tornou-se membro da Acade-
mia Americana de Artes e Ci-
ências, juntando-se a cientistas 
como Charles Darwin e Albert 
Einstein, também honrados 
com o título. (HM).

responsável por confirmar se os 
pontos eram asteroides.

Nessa empreitada, Verena 
descobriu mais de 25 asteroides 
e pelo menos um foi classificado 
como “muito importante” e ela 
acabou sendo premiada por essa 
descoberta  na 18ª Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia 
(HM).

Lideranças
A bióloga também ressal-

ta que, quando se observam 
os números de mulheres em 
grupos de pesquisa, grande 
parte não ocupa espaços de li-
derança, além de serem menos 
citadas em artigos e ter menos 
projetos aprovados. 

Outra questão que ela le-
vanta é a maternidade: “Gran-
de parte do momento em que 
a gente cresce na carreira aca-
dêmica, como pesquisadoras, 

se dá depois da graduação, 
entre os 22 e os 40 anos, que 
é o tempo em que a gente faz 
um mestrado, um doutorado, 
se encaixa em um grupo de 
pesquisa e começa a ter uma 
produção mais independente, 
se estabelece em algum lugar. 
Esse também é o período de 
maior pressão para engravidar. 
E aí, não é só ter filhos que 
nos deixa atrás, mas a própria 
expectativa em relação a essa 
possibilidade de gestação”. 

Ana Arnt

Verena Paccola



Colégio Meta revigora seus 
espaços de aprendizagem

Os meses de janeiro 
e julho lembram 
as férias escola-

res? Quem respondeu sim, 
acertou. Mas, na verda-
de, depende do contexto, 
porque no Colégio Meta, 
em todos os anos as fé-
rias escolares representam 
momentos oportunos para 
realizar a manutenção 

de suas instalações, criar 
ambientes novos ou re-
modelar os espaços já 
existentes, tornando-os 
ainda mais inspiradores 
para aprender.

De acordo com o pla-
nejado, os projetos para 
este ano começaram a 
ser executados assim que 
terminaram as aulas do 

ano letivo de 2021. Quan-
do ocorreram os eventos 
de encerramento do ano 
letivo, em 13 e 14 de de-
zembro de 2021, as obras 
na Unidade II, em Itaici, 
já estavam em andamento.

Nessa unidade, as 
salas de aula do Ensino 
Médio ganharam nova 
modelagem, tornando-se 

mais amplas, acolhedoras 
e confortáveis. Aliás, o 
planejamento para a uni-
dade de Itaici é ousado e 
precisa ser executado em 
etapas. A primeira etapa 
já está pronta, a nova ala 
para estudantes do Ensino 
Fundamental (anos finais). 
A segunda etapa está em 
execução.     

As fortes chuvas do 
início deste ano e dos últi-
mos dias comprometeram 
um pouco o cronograma 
de execução dessa obra, 
mas os esforços de muitos 
têm sido incessantes para 
garantir a conclusão de 
forma mais ágil possível.

Além da nova ala para 
o Ensino Médio, outros 
reparos foram executados 
para a conservação dos es-
paços já existentes, como 
sempre acontece, nas duas 
unidades.     Embora a 
obra de maior abrangência 
tenha ocorrido na Unidade 
de Itaici, as novidades des-
te ano envolvem também 
a Unidade I, situada no 
Jardim Regina.
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Período de férias é aproveitado para obras de manutenção das instalações e 
também para criar ambientes novos que vão reformular conceitos e ideias
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Para conhecer mais do Colégio Meta, acesse o portal 
www.colegiometa.com ou vá visitar. A Unidade I à Rua 
Hermínio Steffen, nº 96, Jardim Regina, e a Unidade II, à 
Av. Cel. Antônio Estanislau do Amaral, nº 1.541, Itaici.

Serviço

 As crianças da Educação 
Infantil do Colégio Meta ga-
nham ambiente personalizado 
para o desenvolvimento do 
programa de Educação Socio-
emocional, a Casa Amarela, 
ambientação superespecial, 
pensada com muito afeto 
pela equipe escolar, direta-
mente para os pequenos. Em 
parceria com o LIV (Labora-
tório Inteligência de Vida), a 
partir do Maternal II, a Casa 
Amarela representa a con-
textualização perfeita para o 
pleno desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais 
planejadas para a faixa etária.

 O Ateliê também ganha 
nova modelagem, trazen-
do um gostinho especial ao 
aprendizado da arte e à inser-
ção cultural dos estudantes do 
Ensino Fundamental e Médio.

E por falar em Ensino 
Médio, estão previstos in-
vestimentos para os itinerá-
rios formativos, começando 

Crianças ganham ambiente personalizado

com um camarim, preenchi-
do por figurinos ímpares, 
integrado a salas amplas 
que se transformam em 
palcos iluminados e miniau-
ditórios, onde as produções 
resultantes da Expressão 
Cênica poderão ser criadas, 
estruturadas, apresentadas 
e apreciadas pelas plateias. 

Curioso é que cada am-
biente de aprendizagem é a 
cara dos estudantes. Toda a 
equipe escolar saboreia cada 
detalhe das novidades, a se-
rem disponibilizadas para os 
estudantes em breve. 

E os estudantes? Bem, 
esses expressam brilho nos 
olhos curiosos e atentos a 
tudo. É a escola cumprindo 
com o seu papel, fazer sem-
pre mais e melhor por quem 
são a razão de sua existên-
cia, as crianças e os jovens.

E os pais? A palavra que 
define os pais de alunos é 
parceiros. Aqui, é a escola 

cumprindo com a sua função 
social. 

O Colégio Meta mantém 
uma relação de transpa-
rência, respeito, parceria, 
compreensão, cumplicidade 
e conexão com as famílias 
de seus estudantes
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Doações de sangue 
estão em queda por 
causa da pandemia

HEMOCENTRO DA UNICAMP

O Hemocentro da Uni-
camp registra queda de 
doações de sangue devi-

do à pandemia da Covid-19. Por 
isso, o banco de sangue está em 
estado crítico e precisa de doação 
de todos os tipos de sangue.

Segundo o coordenador da 
Divisão de Hemoterapia, Dr. 
Bruno Benites, durante a pan-
demia houve uma diminuição 
constante em torno de 30% das 
doações. “Em alguns dias che-
gou a até 80%”, disse.

A baixa nos estoques vem 
preocupando a direção do He-
mocentro, que atende 63 muni-
cípios da região de Campinas, 
entre eles Indaiatuba. A atual 
situação, segundo Benites, torna 

o suprimento muito instável e 
com risco de cancelamentos ou 
adiamentos de procedimentos 
não urgentes para priorizar os 
atendimentos de urgência. 

O coordenador explica que a 
instituição trabalha com um indi-
cador de segurança que consiste 
de quantos dias pode atender 
os pacientes com o número de 
bolsas disponíveis no momento. 
“O ideal, por segurança, é que ti-
véssemos estoque suficiente para 
atender a previsão de pacientes 
por pelo menos 5 dias conse-
cutivos”, disse. “Porém, temos 
passado a maior parte do tempo 
com estoque crítico para apenas 
1, no máximo 2 dias, dependen-
do da tipagem sanguínea”, alerta.

Doações contínuas
A demanda por sangue é con-

tínua. Necessitam de transfusão 

Isolamento social e receio da Covid-19 afastaram doado-
res, volume está em torno de 30% menor em média
DEN ISE  KATAH IRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br 

Em Indaiatuba, a campanha 
de doação de sangue acontece 
no último sábado de cada mês na 
Fiec (Fundação Indaiatubana de 
Educação e Cultura), em parceria 
com o Hemocentro da Unicamp.

Para fazer a doação é neces-
sário retirar senha online, que fica 
disponível dias antes da coleta. 

Os requisitos obrigatórios são 
a apresentação de um documento 
oficial com foto, ter entre 16 e 69 
anos e pesar mais de 50 quilos. No 
caso dos menores de 18 anos, é 
preciso ter o consentimento formal 
dos responsáveis.

Não é necessário estar em je-
jum, porém o candidato deve evi-
tar ingerir alimentos gordurosos, 
nas quatro horas que antecedem 

Veja como ajudar na campanha
a doação.

Há vários critérios que podem 
determinar se o candidato está apto 
ou inapto para ser doador, para 
isso, ele passa por uma triagem 
realizada por profissionais do 
Hemocentro.

Não pode doar sangue a pessoa 
que apresentou sintomas gripais, 
resfriado ou infecção acompanha-
do de febre nos últimos 14 dias. 
Fumantes devem evitar o cigarro 
ao menos duas horas antes e duas 
horas após da doação.

Também não podem ser doa-
dores os portadores de sífilis, malá-
ria ou doença de chagas, alcoolista 
crônico ou que tenham ingerido 
bebida alcoólica nas últimas 12 
h que antecedem a doação. (DK)

Indaiatuba se beneficia das doações de 
sangue ao Hemocentro da Unicamp

de sangue vítimas de aciden-
tes, pacientes cirúrgicos ou de 
quimioterapia e portadores de 
doenças que afetam a produção 
adequada de elementos do san-
gue, como anemia falciforme e 
cirrose hepática, entre outras. Por 
isso, é necessário que as doações 
sejam frequentes.  

De acordo com Benites para 
garantir suprimentos da demanda 
de 5 dias, por segurança, seria 
necessário coletar todos os dias 
mais de 300 bolsas de sangue. 
“Porém, em alguns momentos da 
pandemia esse número caiu para 
60 e 80 bolsas coletadas por dia”.

Ainda segundo o coordena-
dor, são usadas por dias cerca 
de 400 e 500 bolsas de sangue 
considerando todos os serviços 
atendidos na região de Cam-
pinas.



Fevereiro Laranja para 
debater sobre  leucemia

Doações ajudam na ação de combate à doença

Muita gente deve co-
nhecer a leucemia 
apenas como um 

tipo de câncer, sem entender 
como a doença age no organis-
mo, quais são os tratamentos 
disponíveis e por que são ne-
cessárias doações de sangue e 
de medula óssea. 

Por isso, fevereiro foi es-
colhido como o mês de Cons-
cientização sobre a Leucemia. 
O objetivo é esclarecer o papel 
da doença e a importância de 
combatê-la. 

A leucemia afetou 10.810 
pessoas no Brasil em 2020, se-

A doação de sangue é uma 
forma eficaz de ajudar no com-
bate à leucemia e ela pode ser 
feita de duas maneiras: a tradi-
cional, em que os componentes 
são separados após a doação, 
sendo o plasma, as plaquetas e 
o concentrado de hemácias os 
principais. A outra forma é um 
procedimento chamado aférese, 
em que o sangue passa por um 
equipamento que retém parte 
das plaquetas enquanto devolve 
o restante para o doador. “O 
procedimento é seguro, e pode 
ajudar no tratamento de milhares 
de pacientes. O doador consegue 
repor a quantidade de plaquetas 

gundo relatório do Inca (Institu-
to Nacional do Câncer). Dessas 
pessoas, 5.920 eram homens 
e 4.890 mulheres só naquele 
ano, o que fez da leucemia o 
nono câncer mais comum entre 
homens e o décimo primeiro 
entre as mulheres. 

A oncologista das Oncoclí-
nicas de São Paulo, Mariana 
Oliveira, explicou um pouco 
mais sobre os vários tipos de 
leucemia e tratamentos.

A doença
A leucemia ocorre quando as 

células-tronco – que produzem 
glóbulos brancos, hemácias e 
plaquetas no sangue – sofrem 
mutações genéticas e passam 

a produzir leucócitos e outras 
células sanguíneas anormais, 
cancerosas. Por isso a doação 
de sangue e medula óssea são 
importantes para o tratamento.

Tipos 
Como existem vários tipos 

de leucócitos, temos também 
vários tipos de leucemias. Elas 
são agrupadas entre agudas e 
crônicas. Nas agudas, as células 
tumorais crescem rapidamente 
e o paciente pode apresentar 
anemia grave, que requer in-
ternação. Depois do exame de 
medula óssea, é detectado qual 
o tipo específico da doenç e só 
depois são escolhidas as opções 
de tratamento, que são realiza-

das com o paciente já internado. 
 Já nas leucemias crôni-

cas, o processo de crescimento 
e proliferação das células can-
cerosas é mais lento, o que 
pode fazer com que a pessoa 
não tenha sintomas e só possa 
ser diagnosticada após exames 
de rotina. Os sintomas, quando 
existem, podem ser o aumento 
de linfonodos e do baço. Os 
tratamentos podem variar, mas 
geralmente são feitos com me-
dicamentos orais. 

Tratamentos
A oncologista explica que 

nos últimos anos houve mui-
tos avanços no tratamento das 
leucemias, principalmente o 
desenvolvimento de medica-
mentos com menor toxicidade. 
Um dado interessante é que as 
chances de cura podem ser al-
tas, sendo de 90% em crianças e 
50% em adultos de até 60 anos. 

Os tratamentos utilizam 
também sangue e medula óssea 
(veja detalhes abaixo). 
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Mês foi escolhido para chamar atenção para a doença, que 
já é a nona mais comum entre homens e a 11ª entre as mu-
lheres, segundo o Instituto Nacional do Câncer

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A vitória da médica Mariana 
A médica Mariana Aguiar 

conta que teve leucemia por 
volta dos 18 anos. Antes de 
alcançar a cura, enfrentou 
muitas dificuldades: tratamen-
tos que não deram certo, não 
encontrou doadores compa-
tíveis de medula óssea e até 
um médico que não acreditava 
que ela sobreviveria. 

Hoje com 34 anos, ela se 
tornou médica justamente 
porque sentiu a necessidade 
de ajudar pacientes em situa-
ção parecida com a dela.

 Ela se dedica jus-
tamente aos pacientes em 

tratamento da leucemia em 
um hospital de Brasília. “Con-
sidero que meu diploma de 
médica foi minha maior vitó-
ria contra a doença”, conclui, 
com alegria.  (BG).

A doação de sangue é uma das formas 
de ajudar no combate à leucemia

A médica Mariana Aguiar

em até 48 horas”, explica a onco-
logista Mariana Oliveira. 

Plaquetas
Por causa da leucemia e 

pelo processo da quimioterapia, 
pacientes começam a apresentar 
anemia grave e diminuição de 
plaquetas. São essas as células 
responsáveis pela coagulação do 
sangue, evitando sangramentos 
espontâneos ou que acontecem 
por algum trauma. A transfu-
são das plaquetas é realizada a 
cada dois ou três dias, até que a 
medula óssea volte a funcionar 
normalmente após os tratamen-
tos todos. 

Quem pode doar
Para ser um doador adequado 

é necessário ter entre 18 e 69 
anos, pesar mais de 50 quilos, 
estar em boas condições de 
saúde geral, não fazer uso de 
ácido acetilsalicílico (ASS) ou 
anti-inflamatórios. “É importan-
te ressaltar que o doador precisa 
estar bem alimentado, evitando 
comidas gordurosas. Não podem 
consumir bebida alcoólica no dia 
e caso existam sintomas gripais, 
diarreia e febre também é ne-
cessário adiar o procedimento”, 
explica a especialista. Grávidas 
e mulheres recém paridas, tam-
bém são contraindicadas. (BG).
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Registrados três casos de violência 
contra a mulher em um único dia

RAYANE  L I N S  *
redacao@maisexpressao.com.br 

Detido um jovem de 13 anos sob a acusação de 
tráfico de drogas no Jardim Morada do Sol 

Apreendidas maconha e cocaína
deixadas em Gol no Santa Cruz 

A Guarda Civil de In-
daiatuba registrou 
três ocorrências de 

violência doméstica só no 
domingo (6). Esse volume 
reflete o que apontou pesqui-
sa realizada pelo portal da 
TV Globo, o G1. Segundo o 
levantamento, uma em cada 

Ocorrências foram atendidas pela 
Guarda Civil e confirmam pesquisa 
que aponta uma vítima em cada quatro 
mulheres com mais de 16 anos

quatro mulheres acima de 16 
anos foi vítima de violência 
doméstica no Brasil durante 
a pandemia. Isto significa 
que cerca de 17 milhões de 
mulheres (24,4%) sofreram 
violência física, psicológica 
ou sexual ao longo do último 
ano.

Dos casos atendidos pela 
Guarda Civil, o  primeiro foi 
registrado no Jardim Morada 

do Sol, na Rua Júlio Pereira de 
Blum, onde a equipe da viatura 
número 142 atendeu à vítima. 
A mulher relatou aos agentes 
estar sofrendo violência física 
e psicológica de seu compa-

nheiro.
A segunda ocorrência foi 

registrada na Rua Irineu Pisto-
ni, no Jardim Tancredo Neves. 
A vítima relatou aos agentes 
da viatura 146, do programa 

Caminho das Rosas, que atua 
no apoio às mulheres vítimas 
de violência, que havia sido 
agredida fisicamente por seu 
companheiro.

Já o terceiro caso foi re-
gistrado na Rua Jangada do 
Campo, no Campo Bonito, 
onde um indivíduo alcooliza-
do agrediu sua companheira e 
também a filha do casal. 

Todos os casos foram 
apresentados na Delegacia de 
Polícia e as vítimas passarão 
a ser assistidas pelo programa 
Caminho das Rosas e terão 
acompanhamento constante .

*Rayane Lins integra o 
Programa de Estágio do Gru-
po Mais Expressão.

Um jovem de 13 anos foi 
detido por uma equipe da 
Guarda Civil de Indaiatuba, 
na tarde desta quarta-feira 
(8), sob a acusação de envol-
vimento com o tráfico de dro-
gas. O menor e mais quatro 
envolvidos foram conduzidos 
à Delegacia de Polícia, para 
as medidas cabíveis.

Ao realizar o patrulha-
mento preventivo pela Rua 
Dr Sérgio Mario de Almeida, 
no Jardim Morada do Sol, 
os agentes flagraram uma 
situação considerada como 
característica de venda de 
drogas e acabaram detendo 
os envolvidos. De acordo 
com os agentes, o menor 
estava com três porções de 
maconha.

A equipe da Romi da Guarda 
Civil de Indaiatuba localizou e 
apreendeu maconha e cocaína 
no bairro Santa Cruz na tarde de 
segunda-feira (7). A informação 
chegou ao COI (Centro de Ope-
rações e Inteligência) por meio 
de denúncia anônima ao 153 
informando que uma pessoa teria 
deixado grande quantidade de 
drogas dentro de um Gol.

Os agentes encontraram o 
carro exatamente como o denun-
ciante informou na Rua José Fran-
cisco Tuon. Ao se aproximarem 
do veículo notaram que a porta 
estava aberta e ao averiguarem 
seu interior encontraram um 
tablete de maconha e 264 mi-
crotubos com cocaína dentro do 
carro. Toda a droga foi recolhida 
e apresentada na delegacia. 

Ao ser questionado, o 
jovem confessou que estava 
realizando o tráfico de drogas 
no local, segundo o registro. 
Quatro pessoas foram abor-
dadas além dele. O jovem 
apontou um dos abordados 

como “supervisor” do comér-
cio ilegal. 

Com o auxílio de cães da 
equipe do Canil, os guardas 
localizaram mais 32 porções 
de maconha escondidas na 
via. (RL).

A Guarda Civil registrou mais 
quatro ocorrências envolvendo o 
tráfico ilícito de drogas no final de 
semana. Todas foram registradas 
no sábado (5).

Todos os abordados e toda a 
droga localizada nas ocorrências 
foram apresentadas na Delegacia 
de Polícia para o delegado de 
plantão. (RL).

Drogas apreendidas com 
menor e com o grupo que 

estava com ele

Drogas apreendidas e apresenta-
das para a Delegacia de Polícia

DIVULGAÇÃO
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Viatura do programa Caminho das Rosas, que é utilizada para 
atender vítimas de violência doméstica e prestar socorro
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Atleta de Indaiatuba
ganha karate nacional

Mesmo com 24 anos 
de prática no espor-
te, ainda há espaço 

para o frio na barriga diante 
dos recomeços. Foi o que 
contou ao Mais Expressão o 
atleta indaiatubano Levi Felix, 
que voltou a competir profis-
sionalmente desde o ano pas-
sado e conquistou a medalha 
de ouro no Campeonato Bra-
sileiro de Karate, entre os dias 
20 e 23 de janeiro. “Foi uma 
sensação incrível, eu chegava 
nas competições como técnico 
e sentia falta. Voltei a competir 
no ano passado e parecia a pri-
meira competição. Foi muito 
emocionante”, contou o atleta. 

Decisão do Brasileiro saiu entre 
os dias 20 e 23 de janeiro e marca 
retomada da carreira após uma 
pausa para atuar como técnico

A pausa na carreira de 
atleta aconteceu também por 
conta do Karate. Em 2015, 
Levi se viu diante de uma 
importante decisão: focar ex-
clusivamente na sua carreira 
ou ocupar de vez o cargo de 
técnico da equipe municipal. 
“É muito difícil ser atleta e 
treinar outros atletas. Você não 
consegue treinar aquilo você 
que tem defasagem e corrigir 
os outros ao mesmo tempo. 
Eu tinha que treinar sozinho”. 
A partir da decisão, ele ainda 
se manteve em bom nível de 
competição por alguns anos, 
em 2018 foi vice-campeão de 
uma competição internacional 
realizada no Uruguai, mas a 
prática começava a ser cada 
vez mais inviável. 

Apesar da decisão com-
plicada que o atleta precisou 
tomar, a certeza em perma-
necer e dedicar sua vida à 
modalidade nunca entrou em 
questão. Se na primeira aula 
experimental, Levi reconhe-
ceu ali sua paixão, foi aos 15 
anos, ainda um adolescente, 
que ele descobriu que poderia 
ter uma carreira profissio-
nal junto ao que esporte que 
amava. “Foi meu primeiro 
Paulista, ainda estava na faixa 
vermelha na época (3ª faixa). 
Ganhei de quatro atletas da 
faixa preta (última faixa), na 
semifinal, passei por um atleta 
da seleção paulista e fui para 
a final contra um da seleção 
brasileira. Acabei perdendo, 
mas foi aí que eu descobri ter 
talento”. 

A se julgar pela lista de 
títulos, realmente não faltou 
talento ao atleta. Levi Felix 
é tricampeão brasileiro, 16 
vezes campeão paulista, bi-
campeão dos Jogos Abertos e 

pisou 10 vezes no lugar mais 
alto do pódio nos Jogos Regio-
nais, com certeza daria orgu-
lho aos atores Steven Seagal 
e Jean-Claude Van Damme, 
que Levi tanto viu quando era 
criança e gostava de assistir 
filmes de artes marciais. 

Futuro 
Técnico de Karate da equi-

pe de Indaiatuba e também da 
seleção paulista, Levi divide 
ainda seu tempo dando aulas 
de educação física e coorde-
nando o projeto no Instituto 
Levi Felix, com aulas de Kara-
te e Krav Maga. Mesmo assim, 
ele não pretende mais parar 
de competir e já fez os planos 
para o Campeonato Paulista e 
Brasileiro de 2022.

DIVULGAÇÃO

O atleta Levi Felix mostra a medalha de ouro da conquista



Primavera vacila e cede empate
DANIEL MAFRA/EPTV

Primavera se defende da pressão do Velo Clube no final da partida

Na terceira partida 
realizada em seus 
domínios, o Prima-

vera apresentou os mesmos 
erros dos jogos anteriores 
e deixou escapar a sua pri-
meira vitória na competição 
nos acréscimos. O Fantas-
ma cedeu o empate em 1 
a 1 para o Velo Clube pela 
Série A-2 do Campeoonato 
Paulista. Com o resultado, 
o time soma 3 pontos até 
aqui (3 empates e 2 derro-
tas) e sai momentaneamente 
da zona de rebaixamento. 
Sem vitórias e demons-
trando uma certa apatia no 
segundo tempo, o reflexo 
se mostrou na arquibanca-

da, mais silenciosa, quase 
vazia e impaciente que nos 
últimos jogos, sinal de um 
início de crise.

A partida começou com 
o Velo Clube pressionando 
e impondo certa dificuldade 
para a saída de bola do clu-
be indaiatubano. Aos pou-
cos, porém, o Fantasma foi 
equilibrando a partida e teve 
nos pés do atacante Samuel 
a chance de abrir o placar 
em um belo chute, porém a 
bola caprichosamente bateu 
na trave. Aos 40 minutos, 
depois de um bate-rebate 
na área, Rafael Marques foi 
para as redes e colocou o 
Fantasma na frente. Apesar 
do resultado favorável no 
momento, o clima de ten-
são era nítido no estádio, 

tanto que o técnico Ademir 
Fesan se irritou com alguns 
torcedores da arquibancada 
coberta.

Com o retorno do segun-
do tempo, o time novamente 
deu uma diminuída no rit-
mo, como tem acontecido 
nos jogos deste ano, mas 
até os minutos finais o jogo 
transcorreu sem grandes 
sustos, graças também a um 
jogo ofensivamente fraco da 
equipe visitante e também 
sem chances favoráveis 
criadas. Com 7 minutos de 
acréscimos, no entanto, o 
Velo Clube se lançou. Em 
um dos últimos lances, a 
bola subiu para a área do 
Primavera e o zagueiro 
Léo Gobo fez de cabeça, 
em uma falha geral de mar-
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Fantasma abriu o marcador contra o Velo Clube em casa, 
mas tomou o gol nos acréscimos como nos últimos jogos

cação e uma espalmada 
ruim de André para dentro 
da própria meta. Ao final, 
houve uma confusão entre 

as duas equipes e o volante 
Pablo, do Primavera, e o 
atacante Pedrinho, do Velo, 
foram expulsos.  

Equipe pega o Lemense

VEJA COMO FORAM AS ATUAÇÕES
O técnico Ademir Fesan foi a campo com o mesmo time que empa-
tou com o Oeste, com Rodrigo Arroz novamente titular na zaga e 
Samuel ocupando a vaga de Wagner no meio. Equipe titular: André; 
João Victor, Willian Rocha, Rodrigo Arroz e Tiago Abreu; Pablo, Bo-
nassa e Samuel; Daniel Cruz, Alecsandro e Rafael Marques.

Durante o segundo tem-
po, Ademir testou o late-
ral esquerdo Tiago Abreu 
no meio-campo e o joga-
dor correspondeu. Rápido 
e com ímpeto ofensivo, se 
mostrou uma nova opção 
para o técnico, que pode 
ser aproveitado no jogo 
deste domingo, já que o 
time precisa vencer a pri-
meira partida logo.

A falta de atenção, em 
conjunto com a dificulda-
de do time em fechar os 
jogos, é de assustar. São 8 
gols tomados, 7 deles no 
segundo tempo. Nos três 
jogos que o clube come-
çou vencendo (São Bento, 
São Caetano e Velo Clube). 
O time tomou gols nos 
acréscimos em todas essas 
partidas.

+ -Destaques 
positivos

Destaques 
negativos

Memórias do E.C. Primavera

O Esporte Clube Primavera 
voltou este ano a disputar 
a Série A2 do Campeonato 
Paulista, após 35 anos. Por 
isso, nesta semana, o “Me-
mórias” relembra o time que 
competiu na mesma divisão, 
em 1987. Naquele ano, 54 
times disputaram o campe-
onato e foram divididos em 
seis grupos. O Primavera 
acabou sendo punido com 
a perda de 10 pontos, pela 
escalação irregular de um 
atleta, e ficou na última po-
sição de sua chave. O clube 
até teve uma segunda opor-
tunidade de classificação, na 
disputa de uma espécie de 
repescagem, mesmo assim 
acabou sendo eliminado da 
competição.

O próximo compromisso 
do Fantasma será domingo 
(13), em Leme, há 120 km 
de Indaiatuba, contra o Le-
mense (até 2021, Sport Club 
Atibaia). A equipe está na 
quinta colocação da A2 e 

conta com nomes conhecidos 
em seu elenco, como o meia 
Celsinho (ex-Londrina) e o 
atacante Hernane Brocador, 
com passagens por Flamen-
go, Sport, Bahia e Grêmio. 
(LM). 



‘Retratos da Terra’ 
esmiúça Indaiatuba

A partir da próxima 
terça-feira (15), o 
Polo Shopping re-

ceberá a exposição “Retratos 
da Terra”, com catálogo 
de fotografias feitas pelo 
fotógrafo André Akio Shi-
nozuka, de Indaiatuba, mais 
20 jovens das instituições 
Senai e UniDown e pela 
fotógrafa Karina Bacci, pro-
fessora do Museu de Arte 
Moderna de São Paulo, que 
é a curadora da mostra.

“O nosso propósito é 
apresentar as diversas pers-
pectivas sobre um território, 
uma comunidade. Em ‘Re-
tratos da Terra’, o encontro 
de visão do André, dos jo-
vens e da minha — que sou 
um agente de fora —, por se-
rem tão plurais, potencializa 
as possibilidades de reflexão 
sobre a sustentabilidade, 
reciclagem e aterro zero em 
Indaiatuba”, conta Karina.

Os registros são fruto de 
uma semana de oficina foto-
gráfica ministrada por Kari-
na Bacci e André Shinozuka, 
em que os 20 jovens saíram 
para fotografar Indaiatuba e 
as práticas sustentáveis da 
cidade.

Para a diretora da Elo3, 
idealizadora do evento, Fer-
nanda Del Guerra, a expo-
sição objetiva estimular os 
jovens a serem cidadãos 
protagonistas em seus terri-
tórios. “Para isso, é impor-
tante conhecer, explorar e 
registrar sua comunidade, e 
ter isso sob uma perspecti-

va de construir locais mais 
sustentáveis é uma forma de 
apurar melhor ainda esses 
olhares”, afirma ela.

A mostra, que será gratui-
ta, estará em cartaz até 14 de 
março, e também será levada 
a outros municípios brasi-
leiros, como Nova Lima, 
Palmas e Itaúnas, para que 
possa estimular os jovens 
desses locais a desenvolver 
o potencial artístico e pro-
fissional a partir da vivência 
fotográfica. 

Ao término da exposição 
“Retratos da Terra” haverá 

ainda a doação das câmeras 
fotográficas usadas durante 
o curso para o Senai e o sor-
teio de equipamentos entre 
os jovens participantes do 
projeto.

A Elo3 está há 18 anos 
no mercado de produções 
culturais engajadas na de-
mocratização do acesso à 
arte e agora ela se alia  à 
iniciativa privada para rea-
lizar seu propósito e ampliar 
o seu alcance. Sempre com 
a colaboração de grandes 
artistas e profissionais e o 
apoio de empresas. 

CINEMA

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

MORTE NO NILO
Lançamento - Drama / Suspense - Classifi-
cação 14 anos - 127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 18h50 [TC]
Polo Shopping Quinta (10) a Quarta (16): 
17h25 [VIP] / 20h15 [VIP]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 16h05 [TC]
Polo Shopping Somente Sábado (12) e 
Domingo (13); 14h40 [VIP]
.........................................................................
CASE COMIGO
Lançamento - Comédia Romântica - Classi-
ficação 12 anos - 112 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 21h10
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 14h40 [TC] / 
18h30
.........................................................................
EXORCISMO SAGRADO
Lançamento - Suspense / Terror - Classifica-
ção 16 anos - 98 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 15h50 / 19h15 
/ 21h45
.........................................................................
DESERTO PARTICULAR
Reprise da Sessão do Cineclube Indaiatuba* - 
Drama - Classificação 16 anos - 125 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Sábado (12): 13h45 [TC] - *Para as sessões 
do Cineclube Indaiatuba, ingresso único R$ 
12,00 para todos!
...........................................................................
YALDA: UMA NOITE DE PERDÃO
Sessão do Projeto “Assista Mulheres”* - 
Drama - Classificação 14 anos - 89 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Terça (15): 19h50 [TC]
*Para as sessões do projeto “Assista Mulhe-
res”, ingresso único R$ 12,00 para todos!
.........................................................................
MOONFALL: AMEAÇA LUNAR
2ª semana - Ação / Aventura / Ficção - Clas-
sificação 14 anos - 130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 21h35 [TC]
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 15h40
Polo Shopping
Quinta (10) a Sábado (12), Segunda (14), 
Terça (15) e Quarta (16): 16h20 / 18h35 
/ 21h30
Domingo (13): 18h35 / 21h30
.........................................................................
TÔ RYCA! 2
2ª semana - Comédia - Classificação 12 
anos - 101 minutos
NACIONAL
Polo Shopping
Quinta (10) a Quarta (16): 16h50 / 20h50
.........................................................................
AS AVENTURAS DE GULLIVER
2ª semana - Animação / Aventura - Classifi-
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Mostra reúne fotos de práticas sustentáveis da cidade

HELLICA MIRANDA
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r 

JÚLIO CÉSAR BENJAMIM

cação Livre - 90 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Somente Sábado (12) e Domingo (13): 13h40
*PARA ESTE FILME - PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA” - INGRESSO ÚNI-
CO R$ 8 POR ESPECTADOR
.........................................................................
O BECO DO PESADELO
3ª semana - Suspense - Classificação 16 
anos - 150 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Segunda (14) e na Quarta (16): 
19h50 [TC]
*excepcionalmente na terça, dia 15, não 
haverá sessão deste filme
.........................................................................
SPENCER
3ª semana - Drama Biográfico - Classificação 
12 anos - 111 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 17h20 [TC]
..........................................................................
EDUARDO E MÔNICA
4ª semana - Comédia Romântica - Classifi-
cação 14 anos - 118 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 20h15
..........................................................................
SING 2
6ª semana - Animação / Família - Classifica-
ção Livre - 109 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 15h10
Polo Shopping
Quinta (10), Sexta (11), Segunda (14), Terça 
(15) e Quarta (16): 18h10
Sábado (12) e Domingo (13): 14h10 / 18h10
*PARA ESTE FILME - PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA” - INGRESSO ÚNI-
CO R$ 8 POR ESPECTADOR
...........................................................................
TURMA DA MÔNICA: LIÇÕES
7ª semana - Família / Aventura - Classificação 
Livre - 90 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá
Quinta (10) a Quarta (16): 18h00
*PARA ESTE FILME - PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA” - INGRESSO ÚNI-
CO R$ 8 POR ESPECTADOR
..........................................................................
HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA 
PARA CASA
9ª semana - Ação / Aventura - Classificação 
12 anos - 148 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (10) a Sábado (12), Segunda (14), 
Terça (15) e Quarta (16): 15h20 / 19h45
Domingo (13): somente 15h20
..........................................................................
ENCANTO
12ª semana - Animação / Família - Classifi-
cação Livre - 106 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Somente no Domingo (13): 13h45 [TC]
*PARA ESTE FILME - PROMOÇÃO 
“SESSÃO FAMÍLIA” - INGRESSO ÚNI-
CO R$ 8 POR ESPECTADOR

‘Retratos da Terra’ reúne diversos olhares sustentabilidade

Possibilidades de reflexão sob diversos tipos de olhares 

KARINA BACCI



Mr. Roof

Veja que linda que a Mada ficou após o Banho e Tosa 
da Clínica Bicho Amigo. Sua tutora Claudia vibrou! 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, Fone: (19) 
3875-2715.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, residência mosteiro 
sem laje. 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

Nosso cliente Michael da Calhas Imperial, recebendo 
um Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão.

Colégio Meta

Maternal II Manhã - Unidade I, com o rabinho de 
Guaxinim igual ao personagem Juno do Liv.

Clínica Bicho Amigo

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!

Adelaide Decorações

A22A22 SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

3ª Série A Unidade I já escolheu seu paraninfo, 
Parabéns Professora Juliana.

Berçário e Maternal I Manhã - Unidade I, ouvindo a 
história da Chapeuzinho vermelho.

Berçário e Maternal I - Unidade II, ouvindo a história 
da Chapeuzinho vermelho

Thais, Marta, Thalita e Everton da Cel Lux 
recebendo um Bolo da Madre, carinho do Jornal 
Mais Expressão.



Inspirado nos tradicionais casual dinners americanos o Let’s Eat Indaiatuba inaugurou no dia 09 de fevereiro, 
com um cardápio com opções maravilhosas, um ambiente descontraído, organizado e bem decorado e um 
atendimento de primeira qualidade. O Let´s Eat já esteve na cidade, e saudades foi tanta, que ele teve que voltar.
Parabéns Renato e sejam muito bem vindos!

E quem apagou as velinhas esta semana foi a Mas-
soterapeuta Dina Olveira. Parabéns Dina e muitas 
felicidades!!

Dra. Lenora Panzetti e seu esposo Fabio prestigiando a inauguração do Let’s Eat na última quarta-feira!!

A23A23SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2022

E os quinze anos de um menina é uma data muito 
importante,  e esse dia chegou para a linda Ana Clara 
filha da nossa cliente e amiga, Adriana Larangeira.  
Parabéns Ana e muitas felicidades!!

No Último sábado dia 05 inaugurou a loja Decor Colors Park Indaiatuba, nós do Mais Expressão desejamos 
muito sucesso!! Na foto Patricia Antunes e  Leonardo Arruda - da Leo tintas de Itu - vencedor do programa 
do Shark Tank!!
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VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

serviço. Possui espaço gourmet com sistema de som Bluetooth, churrasqueira e armário embutido.
CA314 – CONDOMINIO MANTOVA – R$900 MIL - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com closet, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, lavabo, garagem para 2 carros sendo 
1 coberta, área gourmet e piscina.
CA411 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$5.500.000,00 - Mansão com 5 dormitórios sendo 5 suítes, 
salas amplas com três ambientes, sala de jantar e sala com lareira, copa planejada, cozinha 
planejada, lavanderia, dispensa, sacada, dormitório de empregada, casa de caseiro e garagem 
para 13 carros sendo 4 cobertas. Possui piscina, churrasqueira, jacuzzi com hidromassagem, 
sauna, campo de futebol e pomar.
CA318 – CONDOMINIO MARIA JOSÉ – R$1.590.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes e 1 com 
closet, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia e garagem para 4 carros 
sendo 2 cobertas. Possui piscina com cascata e churrasqueira com área gourmet.
CA322 – CONDOMINIO VILAGES TERRAS DE INDAIA – R$1.485.000,00 - Sobrado com 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com closet, banheiro, sala de estar 2 ambientes, sala de TV com armários, sala 
de jantar, lavabo, varanda, cozinha, escritório, dispensa, garagem para 4 carros sendo 2 cobertas 
e 2 dormitórios de empregada com banheiro compartilhado. Possui piscina e churrasqueira. Aceita 
permuta com terreno, apartamento ou casa térrea em condomínio.
CA211 - CONDOMINIO PORTAL DE ITAICI – R$890 MIL - Sobrado com 2 dormitórios sendo 1 
suíte com closet e sacada, banheiro, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia e 
garagem para 8 carros sendo 4 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e forno de pizza.  
CA412 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$ 2.200.000,00 - Sobrado com 4 dormitórios sendo 
4 suítes com closet, janelas automáticas, sala de estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo interno e 
externo, cozinha planejada, lavanderia, escritório, e garagem para 5 carros. Possui ar condicionado, 
piscina, área gourmet com churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza e sauna.
CA310 – CONDOMINIO VILA YTU – R$1.185.000,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala 2 ambientes planejada, barzinho planejado, closet planejado, 2 banheiros plane-
jados, lavanderia planejada, escritório, dispensa, depósito, quintal grande para piscina e garagem 
para 5 carros. Possui área de luz, área gourmet planejada com forno de pizza e churrasqueira.
CA313 – CONDOMINIO VISTA VERDE – R$1.445.000,00 - Parte superior: 3 dormitórios sendo 1 
suíte com closet, banheiro com cuba dupla, porta balcão com controle automático, 2 dormitórios 
com janelas com sistema de fita abrem e fecham, banheiro social com domus, lavabo, escritório, 
sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, 2 vagas descobertas. Parte inferior com espaço 
gourmet, churrasqueira, pia, banheiro social, salão de festa, área de serviço e de luz, 2 vagas 
cobertas, portão automático e escada interna de acesso para o superior. Preparada para energia 
solar e ar condicionado nos dormitórios e sala.

APARTAMENTOS

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

TERRENOS

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

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

TE07 – CONDOMINIO BRESCIA – R$350 MIL – 200 m² 

CHACARAS E SITIOS

SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH706 COLINAS I – 795 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 3 ambientes, 
cozinha americana, varanda, lavanderia, dispensa e edícula com banheiro. Possui área gourmet, 
piscina e quintal com cocheira.
CH712 – RECANTO DAS FLORES – R$1.100.000,00 - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, varanda, banheiro, casa de caseiro, piscina pequena e garagem.aceita permuta até 
50% em apartamento em Campinas.
SI903 – AUTOS DE ITAICI – VIDEIRAS – R$950 MIL – 20.000 m² 
CH718 – MOSTEIRO DE ITAICI - R$1.060.000,00 – 3740 m². 
CH729 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$740 MIL – 2500 m². 
CH720 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$1.590.000,00 – 7550 m².
CH721 – MOSTEIRO DE ITAICI – R$850 MIL – 3000 m².
CH707 – COLINAS I – R$1.000.000,00 - Chácara com salão de festa, cozinha com 2 pias, 
dispensa, 8 banheiros, piscina, mini campo de futebol, churrasqueira com pia e balcão. 
SI904 – PROXIMO AO PESQUEIRO MIRIM – R$3.000.000,00 - Sítio com casa de 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, fogão a lenha, churrasqueira, garagem e galpão. Possui córrego nos 
fundos e poço artesiano. Área Total 121.000 m².
CH711 – COLINAS I – R$1.100.000,00 - 3 dormitórios sendo 3 suítes, sacada, sala de estar, sala 
de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 5 carros e banheiro externo. 
Possui piscina e churrasqueira com 2 banheiros.
CH715 – CONDOMINIO RECANTO DAS FLORES – R$1.000.000,00 – 5000 m² 
CH719 – CHACARA ALVORADA – R$990 MIL - Chácara com 2 dormitórios sendo 2 suítes, 
sala, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, lavabo, escritório com área de luz, banheiro 
e garagem. Possui piscina, churrasqueira e pomares.

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

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

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
JD. ALICE – R$1.400,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha planejada, área de serviço e 1 vaga 
de garagem. Possui área de lazer com piscina, quadra, salão de festa e churrasqueira. 

SALÃO

CIDADE NOVA I – R$1.300,00 – Área 19 m² e wc. 
JD. COLONIAL – R$5.100,00 – Área 104 m² e 2 wc.

SALAS

CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.
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 29700- Apartamento Cidade Nova - 3 dorm, sala, coz, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.560,00 + Cond + IPTU

3 ref site 31573- Casa Jardim América - 2 dorm, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem - R$ 2.900,00 + IPTU

7 Ref site 31680- Casa Residencial Monte Verde - 2 dorm, 
banheiro, sala, coz, lavanderia, churrasqueira e garagem - 
R$ 590.000,00 

8 ref site 31686 - Jardim Vila Furlan - 3 dorm , wc social, sala, 
coz, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 750.000,00

4 ref site 31689 - Apartamento  Jardim Pedroso - 2 dorm, 
sala, coz, área de serviço e garagem R$ 1.200,00 + IPTU

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

2 ref site 31673- Casa  Cidade Nova II- 2 dorm , sala , coz , banhei-
ro, área de serviço, churrasqueira e garagem R$ 2.600,00 + IPTU

10 ref site 25437- Terreno  Jardim Alpes Suíços - Lote de 800 
m² - R$ 400.000,00

11 ref site 30667 - Apartamento Jardim Ypê  - 3 dorm, coz, sala, ba-
nheiro social, área de serviço e garagem - R$ 590.000,00 + Cond 

12 ref site 31377 - Apartamento Vila Brizzola  - 2 dorm, coz, 
sala, área serviço e garagem - R$ 295.000,00 + Cond + IPTU

9 ref site 31682- Terreno  Aldrovândia Gleba 2 - Lote de 1.000 
m² residencial R$ 315.000,00

1 ref site 31685- Casa Lauro Bueno de Camargo- 3 dorm , 
sala, coz, banheiro, área de serviço, churrasqueira e gara-
gem R$ 2.500,00 + IPTU
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CA09706 - JARDIM MOACYR ARRUDA - CASA MOBILIA-
DA - AT. 250 m² AC. 160,55 m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos 
com armários, sala ampla, sala de jantar, cozinha planejada, 
WC social, lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 co-
berta. Imóvel já mobiliado e com eletrodomésticos (só não 
ficam as televisões). R$ 5.000,00 + IPTU. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

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

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

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

AP05398 -  LE JARDIN RESIDENCIAL - APARTAMENTO 
DUPLEX ALTO PADRÃO COM VISTA PARA PARQUE ECO-
LOGICO - 01 suíte, sala conjugada, lavabo, cozinha com cook-
top e armário (sendo instalado), lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira com vista panorâmica para Parque Ecológico, 02 
vagas cobertas. Condomínio com portaria 24h, área de lazer 
com piscina com cascata e borda infinita, deck, salão de jogos 
e de festas, sauna seca e úmida, quadra poli esportiva, controle 
de acesso 24 horas. LOCAÇÃO R$ 3.200,00 + COND + IPTU. 
CORRETORA VILMA – CRECI: 123124 – TEL: (19)  99414-3299

conjugadas - cozinha planejada - área gourmet com toldo 
- lavanderia com armário - área de lazer completa com 
piscina, playground, salão de festas , quadra esportiva - 
R$ 2.700,00 + condomínio + IPTU.. CORRETORA LIA 
GONÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

VENDAS

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

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

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

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

CA9845 - JARDIM BELO HORIZONTE - Sobrado, 
AT.150m², AC.186,56m², 4 dormitórios sendo 1 suí-
te master com closet, 3 dormitórios no piso superior, 
e 1 dormitório térreo, 3 wc, espaço gourmet com 
churrasqueira, acabamento em granito no piso, ar 
condicionado, portão eletrônico, lavanderia, próximo 
á bancos, supermercados, escolas, atacadistas e ro-
doviária. R$ 580.000,00. CORRETORA LIA GON-
ÇALVES – CRECI 185819 - TEL: (19) 99293-1797.

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

LOCAÇÃO

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

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

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

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

CA09771 - Linda casa térrea - Condomínio Moradas 
de Itaici - 2 dormitórios sendo 01 suíte máster com 
hidromassagem, portal balcão , ar condicionado - venti-
ladores de teto - todo planejado - sala de estar e jantar 
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CA1504 - Casa com 3 dormitórios à venda, 121 m² por R$ 
530.000,00 - Jardim Bom Princípio - Indaiatuba/SP

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

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

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

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

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

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

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

EXCLUSIVO

EXCLUSIVO
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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESERVA PETRUS
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”

Por determinação da Diretoria Executiva da Associação dos Proprietários de Lotes do 
Loteamento Reserva Petrus, ficam os Senhores associados convocados a comparecer 
na ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se às 10h00 do dia 05/03/2022 
(sábado), em primeira convocação, com a presença de metade mais um dos associados 
do loteamento, ou às 10h30, do mesmo dia em segunda convocação, com qualquer 
número de presentes, no próprio loteamento, na sede da Associação (salão do piso su-
perior), localizada na Estrada Doutor Rafael Elias Jose Aun, nº 2.585, Jardim Morumbi, 
na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, cep 13332-450, a fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
1) Aprovação de provedor de internet e instalação de cabeamento de fibra óptica, 
seguida das considerações da Comissão de Acesso à Internet; 
2) Aprovação de empresa de vigilância eletrônica e controle de acesso, bem como 
de segurança física e patrimonial, seguida das considerações da Comissão de Segu-
rança;
3) Aprovação do orçamento e previsão orçamentária para o exercício de 2022, bem 
como fixação de rateio das despesas de manutenção (contribuição social) a partir 
do mês de março/2022 (com vencimento em abril/2022), seguida das considerações 
da Comissão Financeira;
4) Alteração da cláusula 7.12 do Regulamento Interno, com a sugestão de nova 
redação; 
5) Ratificação da Administradora contratada pela Diretoria;
6) Assuntos de interesse geral – não sujeitos à deliberação;
OBS: A ASSEMBLEIA SERÁ REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL E SERÁ 
OBEDECIDO O DISTANCIAMENTO DE 1,5 MTS ENTRE CADA PARTICIPANTE, 
SENDO OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA. A ASSOCIAÇÃO DISPONIBILI-
ZARÁ ALCOOL EM GEL E CANETA PARA USO INDIVIDUAL.
Os associados poderão se fazer representar nas Assembleias por procuradores com 
poderes especiais para a prática dos atos que constituírem o objeto da assembleia, 
devendo haver o reconhecimento de firma na procuração. 
Nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, as decisões tomadas em assembleia, por 
maioria de votos, obrigarão a todos os associados, inclusive àqueles que a ela não 
compareceram, salvo nos casos em que forem exigidas, especialmente e nos termos do 
Estatuto, maioria absoluta, proporção mais elevada ou unanimidade.
Sendo só para o momento e contando com a valiosa participação de Vossas Senhorias, 
subscrevemo-nos. 
Atenciosamente,

Indaiatuba, 07 de fevereiro de 2022.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESERVA PETRUS
Paulo M. Bressan

Diretor Presidente

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1- O Coordenador do Conselho de Administração da COOMEPI - COOPE-
RATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS E PLANTONISTAS DE INDAIA-
TUBA, na forma do disposto nos artigos 20, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 do Estatuto 
Social, convoca os 178 (Cento e setenta e oito) médicos cooperados aptos a 
votar, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no 
dia 21 de março de 2022 às 17:30 horas, no anfiteatro do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo, situado a Avenida Francisco de Paula Leite, n° 399, 
Bairro Santa Cruz, nesta cidade, em Primeira convocação, com a presença de 
no mínimo 2/3 (dois terços) dos cooperados; em Segunda convocação, às 18:30 
horas, com a presença de no mínimo, metade e mais um dos cooperados, e em 
Terceira convocação às 19:30 horas, com o mínimo de 10 cooperados, para 
deliberação da seguinte: Ordem do Dia:

1- Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021, compreendendo:
1.1 Relatório de Gestão da Diretoria Executiva
1.2 Balanço Geral
1.3 Relatório da Auditoria Externa
1.4 Parecer do Conselho Fiscal

2- Destinação do resultado do exercício findo
3- Eleição dos Membros do Conselho Fiscal
4- Fixação de Pró-Labore para ocupantes de cargos eletivos
5- Assuntos Gerais

A Assembléia não se dará na sede da cooperativa por ter espaço insuficiente ao 
número de cooperados.

Indaiatuba, 10 de fevereiro de 2022.

DR. PAULO VISELA BACELAR AREAS
Coordenador do Conselho de Administração
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Classificados

Vendo Casa: de 
esquina R. Jamai-
ca com a 11 de 
junho, terreno com 
249m²  3 dom. sen-
do 2 suites, gara-
gem coberta para 
6 carros e 2 portão 
eletronico, R$ 980 
mil, Contato: 19 
98174-5270
Vende-se sobra-
do - rua principal 
da morada do sol, 
sobrado semi aca-
bado, parte de bai-
xo pronta, parte 
de cima sem aca-
bamento, 3 domi 
sendo uma suíte 
com sacada, sala, 
cozinha, wc social, 
edícula nos fundos 
com quarto, cozi-
nha, e banheiro, 
garagem para 2 
carros com portão 
eletrônico e serve 
para ponto comer-
cial, aceito carro, 
caminhão, como 
parte do paga-
mento R$ 275 mil 
aceito proposta em 
dinheiro avista  19 
99762-7708
Vendo casa no 
Costa e Silva: com 
3 dom. sendo 2 
suíte, sala, cozi-
nha, lavanderia, no 
fundo uma edícula 
com 3 cômodos e 1 
banheiro, vaga de 
garagem coberta 
p 3 carros, terreno 
de 250m², próxi-
ma a maravilhas 
do lar, documen-
tação tudo ok, R$ 
330.000,00 Conta-
to 19 99714-4113 
19 - 3875-4550
Vendo casa no 
parque das frutas: 
- troco por chácara 
ou casa maior - 
casa com 3 dor-
mitórios sendo 1 

 
Alugo 2 Aparta-
mentos no Solar 
dos Girassóis: 
com 2 dom. sala, 
cozinha, banheiro, 
lavanderia, saca-
da, área de lazer, 
1 vaga de gara-
gem, portaria 24hrs 
playground, inclu-
so 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 
de garagem. Loca-
ção com intenção 
de compra. Valor 
da  locação R$ 
1.000,00 + cond. 
+ IPTU 19 98346-
2299
Alugo apartamen-
to na Praia Gran-
de: para finais de 
semana e tempora-
da Vila Guilhermi-
na a 50m da praia 
Fatima (19) 99564-
4054

 
Vendo Comercio: 
Em pleno funciona-
mento e expansão 
grande, área para 
diversas ativida-
des equipado Cen-
tro de Indaiatuba  
Contato: 19 99257-
5156

 
P i l a r  d o  S u 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 $ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 
ace i ta  lo te  em 
I n d a i a t u b a 
19.9.9762-7997 
Vende-se fazenda 
de 75 alqueires 
em Piracicaba:  
Fazenda forma-
da em pasto, com 
cocheira, 2 tan-
ques, um córrego 
limpo, energia ao 
lado, uma casa 
s imples e toda 

nha, banheiro, la-
vanderia, garagem 
para 3 carros. E 
edícula nos fundos 
com 3 cômodos e 
banheiro.
Casa Locação Jd 
Pau Preto:  AT. 
282,49 AC 165,53, 
3 dorm, sala de 
estar, sala de jan-
tar, escritório, co-
zinha, despensa, 
lavanderia, área 
para churrasquei-
ra coberta e WC, 
2 canis, 4 vagas. 
Valor locação R$ 
3.500,00 + IPTU 19 
98346-2299

 
Vendo ap ED. Pic-
tor: Armarios em 
todo o apartamen-
to, 2 quartos sendo 
1 suite, 2 banhei-
ros. R Bernadino 
de Campos n 820 
ap 61 Frente, Tra-
tar na Imobiliaria 
Genari, Duvidas 
com proprietario e 
aberto a negocia-
ção contato (11) 
99373-4775
Apto Dueto de 
Mariah: 3 dorm. 
1 suíte, sala, cozi-
nha, sacada com 
churrasqueira 1 
vaga de garagem 
R$ 430 .000 ,00 
Aceita f inancia-
mento, (próximo 
ao mercado pa-
gue menos da av. 
conceição) Tratar 
com Eugenio 19. 
97410-1479 
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 ra -
gem por apenas: 
R$165.000,00 f - 
19.9.9762-7997 
corra! 
Apartamento com 
3 dorms: na cida-
de nova - R$ 800 
mil - (19) 98254-
7703 creci 74.092
Apartamento 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

suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha, la-
vanderia, churras-
queira, garagem p/ 
2 carros, terreno de 
150m², área cons-
truída 133m² R$ 
550 mil. telefone: 
(19) 3816-8112
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 
Col ibr is:  Casa 
com 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC 
social, lavanderia, 
quintal, garagem 
para 2 carros, por-
tão eletrônico, acei-
ta financiamento e 
está no valor de 
290 mil. Contato 
(19)99762-7708
JD. Nair Maria: em 
salto sp.  01 dormi-
tório-sala, cozinha 
02 wc garagem 
e quintal em lote 
de 180m² apenas: 
R$175.000,00 con-
tato: 19.9.9762-
7997 corra!
JD. California ao, 
lado do super-
mercado cato: 
bancos, boulevard 
etc.na Av Pau-
la Leite lote de 
150m², sendo 02 
dormitórios (01-sui-
te) sala-cozinha,  

wc , lavanderia 
com grande área 
de terreno livre na 
frente 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 sen-
do 04 cômodos na 
frente com gara-
gem e 02 cômodos 
nos fundos. Ape-
nas R$350.000,00. 
Contato 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 fixas- 
contato 19.9.9762-
7997 corra!
P q  N a ç õ e s - : 
edícula com 03 
cômodos e  wc 
nos fundos + sa-
lão comercial na 
frente em lote de 
250² imperdível! 
R$370.000,00 f= 
19.9.9762-7997 
corra!
Casas 2 dorms 
– financiamento 
pela caixa econô-
mica do terreno 
e da construção 
– consulte-nos - 
(19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 
creci 74.092
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, cozi-

cercada. Contato 
(19)99762-7708.
Venda de sítio 
de um alqueire 
e meio:  Plano, 
bastante água, 
cerca nova, três 
casas, um grande 
galpão, valor de 
420 mil e aceita 
proposta e parce-
lamento. Contato 
(19)99762- 7708.

 
Compro terreno 
de rua ou con-
domínio: em In-
daiatuba em mé-
dia com 300 m2 
permuta com: VW 
tcross 2021 higli-
ne top linha com 
teto solar pago a 
diferença em di-
nheiro. Fone 19 
33923851 whatsa-
pp 11 98632 4131
V e n d o  t e r r e -
no Jardim Casa 
Blanca: 152 me-
tros 40 mim de en-
trada e transfiro 
a dívida liberação 
para construção 
início de 2022 já 
possui escritura 35 
mil mais transfe-
rência de dívida 
falar com Fernan-
do 11 94750-0789 
Whatsapp
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.

 
P r o c u r o  c a s a 
para Alugar: Des-
crição, casa de fun-
do com garagens 
obs: Moro sozinho. 
contato 19 99786-
0112
V e n d o  N o t e -
book:  Acer Ce-
leron, 1.20 GHZ, 
HD 250 GB, Preço 
400,00 memória 3 
GB, com fonte 19 
98829.0717 3875-
4737
Netbook:  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-
l e r o n  1 . 5 G H Z , 
HD320 GB memó-
ria 4GB, branco 
por fora, e preto 
por dentro, Pre-
ç o  4 0 0 , 0 0  1 9 
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 secado-
ra de roupa Bras-
temp compacto 
/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 Fa-
tima 
Contrata-se: Cos-
tureira com expe-
riência para tra-
balhar em ateliê 
contato Whats  (19) 
99818-7816
Ofereço-me como 
copeira ou acom-
panhante de ido-
sos (sábado, do-
mingos e feriados) 
Teresa F.:  (19) 
99738-2266
Ofereço-me para 
trabalho como: 
Pedreiro, encana-
dor, jardinagem, 
eletricista, formado 
pelo Senai – Odair 
-(19) 99776-6841
Quer  ser  uma 
r e v e n d e d o r a 
Lowell? Me per-
gunte como!  Tel 
11-99197-2576 - 
Edimara

Edital de Leilão Público Judicial Online e Presencial, nos termos 
da Legislação em Vigor - 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMAR-
CA DE INDAIATUBA. Processo nº 1008339-36.2018.8.26.0248 
– FALÊNCIA DE METALPULLEY INDUSTRIAL EIRELI. 1ª 
Chamada: 17/02/2022 - 13:00 oportunidade em que o(s) bem(ns) 
será(ão) vendido(s) pelo valor da avaliação atualizada, não haven-
do licitantes, seguirá sem interrupção - 2ª Chamada:03/03/2022 - 
13:00, não sendo admitidos lanços inferiores a 50% do valor da 
avaliação atualizada pelos índices adotados pelo TJ/SP, não ha-
vendo licitantes na 2ª Chamada, seguirá 3ª Chamada: 17/03/2022 - 
13:00 onde será aceita a melhor oferta, nos termos do Art. 142, § 3º 
-A, III da Lei 11.101/2005 alterada pela Lei nº14.112/2020. 04 Lo-
tes de bens móveis: Lote 01: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, 
Lote 02: VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 CS 2010/2011, Lote 03: 
VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE CD 2010/2011, Lote 04: 
VEÍCULO VW SAVEIRO 1.6 CS 2010/2011. Local do leilão: Rua 
Laura, 138 - Centro - Santo André/SP. Venda no estado em que se 
encontram, sem garantias. Pagamento a vista vide edital. Comissão 
devida a leiloeira: 5% do valor da arrematação. Visitação: Agenda-
mento junto a Leiloeira Oficial, Obs: Gravames e demais ônus vide 
Edital. Edital na Íntegra e lances on-line no site: www.lanceja.com.
br - (11) 4426-5064. Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes 
Lopes - JUCESP 661.
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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

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

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

AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO - Ex-
periência em ma-
nutenção predial 
(pintura, alvenaria, 
elétrica básica, jar-
dinagem). CNH B. 
Irá dirigir os carros 
da empresa. Residir 
em Indaiatuba.

AUXILIAR DE PRO-
DUÇÃO – Ensino 
médio completo. 
Experiência na fun-
ção. Residir em In-

daiatuba. 
 
BABÁ - Experiência 
na função. Para atuar 
em residência pró-
ximo ao bairro Vila 
Suíça. Residir em In-
daiatuba. 

CONSULTOR(A) de 
RH – Ensino médio 
completo. Desejável 
superior. Experiên-
cia na área de RH. 
Possuir CNH B. Para 
atuar na área comer-
cial: vendendo os 
serviços, visitando os 
clientes com o carro 
da empresa. 

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

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

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

ANALISTA DE QUALI-
DADE PLENO – Ensi-
no Superior ou técni-
co em Química. CRQ 
ativo. Experiência em 

cargos de controle 
de qualidade/labo-
ratório. Disponibili-
dade de horário. 

OPERADOR DE 
MÁQUINA – Ensi-
no médio comple-
to. Experiência em 
Operar máquinas 
convencionais (Fre-
sa, furadeira, re-
tífica). Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE 
MÁQUINAS CNC– 
Experiência em 
operar Torno CNC 
e Centro de usina-
gem. Conhecimen-
tos em Metrolo-
gia. Ensino médio. 
Desejável possuir 
Curso de Leitura e 
Interpretação de 
Desenho.

RECEPCIONISTA - 
Ensino médio com-
pleto. Experiência 
na função. Conhe-
cimento em excel. 
Residir em Indaia-
tuba. 

VENDEDOR(A) – 
Experiência em 
vendas. Será um 
diferencial ter expe-
riência com vendas 
em loja de pijamas. 
Residir em Indaiatu-
ba ou região.

Notas de Falecimentos da Funerária Mattioni
1. J O R G I T A 
MENDONÇA CHAGAS 
com 95 anos, Viúva, sen-
do filha de Aristides de 
Mendonça e Maria Ca-
rolina de Souza. Deixou 
os filhos: Aparecida, Ma-
ria, Antonio (fal), Miguel, 
Sebastiana (fal), Elena, 
Izabel, Luzia, Inês, Paulo, 
Terezinha e João. Faleci-
do (a) em: 04/01/2022, e 
Sepultado (a) no Cemit. 
Mun. de Votuporanga-SP 
aos 05/01/2022.

2. ANNUNCIA-
DA FRANCO FORMA-
GIO com 94 anos, Viúva, 
sendo filha de Lazaro 
Franco de Godoy e Ju-
lieta Franco de Godoy. 
Deixou os filhos: Dirce, 
Beatriz, Julia, Dirceu, Iri-
neu, Jose e Lazaro (todos 
maiores). Falecido (a) em: 
15/01/2022, e Sepulta-
do (a) no Cemit. Parque 
Flamboyant- Campinas/ 
SP aos 16/01/2022.

3. DIAMANTA 
VICTALIANO PUPO com 
93 anos, Viúva, sendo 
filha de Marcolina Alves 
Borges e João Victaliano. 
Deixou os filhos: Elisabete 
(maior), Norberto (maior), 
Lairton (maior). Falecido 
(a) em: 18/01/2022, e Se-
pultado (a) no Cemit. Mun. 
de Areiópolis- SP aos 
19/01/2022.

4. ITAMAR AL-
VES DE BARROS com 
65 anos , Casado (a) com 
APARECIDA FRANÇA 
BARROS,  sendo filho(a) 
de MANUEL PALHARES 
DE BARROS e JOANA 
ALVES DE BARROS. 
deixa filho(s): INGRID 35, 
Falecido em: 31/01/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/02/2022. 

5. JOVITA RA-
MOS DE SOUZA com 

82 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de ARISTO-
TELES RAMOS e GER-
MANA LIMA. deixa filho(s): 
APARECIDA, CLEONICE,  
EUNICE, REGINALDO 
(MAIORES), WILSON, 
DONIZETE, ARISTOTE-
LES (FAL), Falecido em: 
01/02/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 01/02/2022. 

6. JOSE ANTO-
NIO MARTINS com 69 
anos , Era Viúvo(a), sen-
do filho(a) de JOAQUIM 
MARTINS e ODILA FER-
RARI MARTINS. deixa 
filho(s): THAIS , BRUNO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
01/02/2022, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
01/02/2022. 

7. VILMA LOZE-
TI FERRAZ com 72 anos 
, Era Separado(a),  sendo 
filho(a) de BENEDITO DAVI 
FERRAZ e MARIA SAVIO-
LI FERRAZ. deixa filho(s): 
FERNANDA 43, Falecido 
em: 02/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/02/2022.
 
8. VIRGILIO DE 
ALMEIDA com 79 anos 
, Casado (a) com AURA 
MIGUEL FERREIRA DE 
ALMEIDA sendo filho(a) 
de FELIPE LUCAS DE AL-
MEIDA e BERNARDINA DA 
SILVA. deixa filho(s): CE-
SAR, GILSON, VIRGILIO 
(MAIORES), Falecido em: 
02/02/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/02/2022. 

9. ELIETE CAS-
SIA PIRES com 57 anos 
, Era Divorciado(a), sen-
do filho(a) de FRANCIS-
CO PIRES e ROSALINA 
FRANCISCO PIRES. deixa 
filho(s): GERALDO, FABRI-
CIO (MAIORES), Falecido 
em: 02/02/2022, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-

RIAL aos 03/02/2022. 

10. APARICIO VI-
ÉGAS com 89 anos , Ca-
sado (a) com JULIÊTA DE 
OLIVEIRA VIÉGAS sendo 
filho(a) de FLORIANO VI-
ÉGAS e MADALENA FER-
REIRA DE CARVALHO. 
deixa filho(s): FLORIA-
NO,CLEIDE, JOSE, MA-
RIA, DANILO, TARCISO, 
MARCOS, FERNANDO 
(MAIORES), Falecido em: 
02/02/2022, , e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/02/2022. 

11. M A R I U S A 
BARTORILIO BETTO com 
67 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de EMILIO 
ANTONIO BARTORILIO e 
MARGARIDA SANCHEZ 
BARTORILIO. deixa fi-
lho(s): MARCELO 49, 
CRISTINA 46, Falecido em: 
02/02/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/02/2022. 

12. S A LVA D O R 
DONIZETE DA SILVA com 
58 anos , Casado (a) com 
MARILENE GONÇALVES 
DA SILVA sendo filho(a) de 
FIRMINO ALEXANDRE 
DA SILVA e MARIA DO 
CARMO CONCEIÇÃO. 
deixa filho(s): MICHAEL, 
WELLINGTON, WELTON 
(MAIORES), RIQUEL-
ME 14, Falecido em: 
02/02/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/02/2022. 

13. FLORITA DE 
AZEVEDO SANTOS com 
90 anos , Era Viúvo(a), 
sendo filho(a) de CECILIO 
RAIMUNDO DE AZEVEDO 
e MARIA JOSE DE AZEVE-
DO. deixa filho(s): JOSE , 
ANTONIO, MARIA DONI-
ZETTI, TEREZINHA, MA-
RIA APARECIDA, CLARI-
CE, LAURENTINO, MARIA 
NAZARETH, EZEQUIEL, 
BENEDITO (MAIORES), 

JOÃO ( FAL ), SONIA ( FAL 
), Falecido em: 03/02/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/02/2022. 

14. JOÃO PERES 
DA SILVA com 76 anos , 
Casado (a) com NELCY 
TEIXEIRA DA SILVA sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
PERES DA SILVA e ORCI-
LIA ALVES DA SILVA. deixa 
filho(s): SÉRGIO, FRAN-
CISCO, ROSINEIDE, GIL-
MAR, ROSANGELA, RO-
SIMEIRE, TIAGO ( TODOS 
MAIORES )., Falecido em: 
03/02/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 04/02/2022. 

15. A L B E R T O 
NUNEZ com 86 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
MARIA CANDIDA NUNEZ.  
NÃO DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 03/02/2022, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 04/02/2022. 

16. L O U R I V A L 
MENDES MORAES com 
82 anos , Casado (a) com 
MARGARIDA RODRI-
GUES MORAES sendo 
filho(a) de JOSÉ ALEXAN-
DRE MORAES e URSU-
LINA MENDES MORAES. 
deixa filho(s): ROBSON ( 
53 ), RUBENS ( 50 )., Fa-
lecido em: 03/02/2022, e 
cremado (a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-SP 
aos 04/02/2022. 

17. LUCIA BENE-
DITA PACHECO com 73 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de VICENTE PA-
CHECO e DURVALINA CE-
ZARIO PACHECO. NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 04/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/02/2022. 

18. JOSE POS-
TIGO com 92 anos , Ca-
sado (a) com BENEDITA 

Escaneie este QR 
Code para acessar.

VEJA A LISTA 
COMPLETA!

VIEIRA POSTIGO sendo 
filho(a) de MIGUEL POSTI-
GO e HELENA GALINDO. 
deixa filho(s): ANA MARIA 
(MAIOR), Falecido em: 
04/02/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/02/2022. 

19. JOÃO ANTO-
NIO DE MORAIS com 89 
anos , Casado (a) com RITA 
DE OLIVEIRA DE MORAIS 
sendo filho(a) de ADELINO 
ANTONIO DE MORAIS e 
FRANCISCA LACERDA 
DE MORAIS. deixa filho(s): 
AMARILDO, ALTAIR, WIL-
ZA, VERA, SONIA. ( TO-
DOS MAIORES ), Falecido 
em: 04/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/02/2022. 

20. ANTONIO DO-
RIVAL DOMINGUES com 
78 anos , Casado (a) com 
NEIDE MARIA DOMIN-
GUES sendo filho(a) de PE-
DRO DOMINGUES e JO-
ANA PETRI. deixa filho(s): 
DONISETE, PATRICIA, 
CRISTIANA (MAIORES), 
LUCIANO (FAL), Falecido 
em: 04/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/02/2022. 

21. ANTONIO DE 
MELO com 65 anos , Ca-

sado (a) com MARIA AMÉ-
LIA VICENTE MARTINS 
DE MELO sendo filho(a) 
de MARIO DE MELO e 
ERSULINA PINHEIRO DE 
MELO. deixa filho(s): RO-
SELAINE, FABIO, IVANI 
(MAIORES), Falecido em: 
04/02/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 05/02/2022. 

22. ALICE BOR-
GES com 83 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ALCEBIADES BORGES 
e LAUDELINA BORGES. 
deixa filho(s): MARCE-
LO,JULIANA (MAIORES), 
Falecido em: 04/02/2022, 
e cremado (a) no CREMAT.
UNIDAS-PIRACICABA-SP 
aos 05/02/2022. 

23. WILSON GO-
MES MARTINS com 83 
anos , Era Divorciado(a), 
sendo filho(a) de JOSÉ 
GOMES MARTINS e MA-
THILDE FERNANDES. 
deixa filho(s): EUNICE, 
LIDIA, NILSON, VALDE-
MIR, CRISTIANE (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
04/02/2022, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 05/02/2022. 

24. NAIR BOR-
TOLETI CRACCO com 75 

anos , Era Viúvo(a),  sendo 
filho(a) de JOÃO BORTO-
LETI e MARIA BALIANI 
BORTOLETI. deixa filho(s): 
LEILA, LAINE (MAIORES), 
Falecido em: 04/02/2022, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/02/2022. 

25. A N T O N I O 
TELLER com 78 anos , 
Casado (a) com MILDES 
MARIA MATTIONI TELLER 
sendo filho(a) de JOÃO 
TELLER e DUSOLINA VA-
NUCCI TELLER. deixa fi-
lho(s): MARCELA, MARCIA 
(MAIORES), Falecido em: 
05/02/2022, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 05/02/2022. 

26. BRAZ CERAT-
TI com 75 anos , Casado 
(a) com OLINDA SIEG 
CERATTI sendo filho(a) de 
HENRIQUE CERATTI e 
TEREZINHA MOCHI CE-
RATTI. deixa filho(s): AN-
DERSON, SANDRO, CIN-
TIA, CILENE, ( MAIORES 
), CIBELE ( FAL ), Falecido 
em: 05/02/2022, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/02/2022. 

27. P E D R O 
ALEXANDRE DIAS DE 
MELLO com 41 anos , 

Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JURANDYR 
DIAS DE MELLO e EU-
NICE BOAVENTURA 
PEREIRA. deixa filho(s): 
LETICIA 19,  PEDRO 3, 
Falecido em: 05/02/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
07/02/2022.
 
28. I V O N E T E 
RODRIGUES UEHA-
RA com 60 anos , Era 
Viúvo(a), sendo filho(a) 
de AUGUSTO INACIO 
RODRIGUES e CLA-
RICE RODRIGUES 
SILVA. deixa filho(s): AN-
DERSON, MARCELO, 
TAMARA (MAIORES, 
Falecido em: 05/02/2022, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
06/02/2022. 
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