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Unidade no Tancredo Neves é a 7ª a atuar em Indaiatuba neste sistema. Pág. 03A

O novo secretário munici-
pal de Esportes, Marcos Antô-
nio de Moraes, o Marquinhos, 
revelou a vontade de tornar o 
futebol amador mais forte em 
Indaiatuba. Para isso, defende 
a bandeira de unificação das 
entidades responsáveis pela 
organização dos campeonatos 
na cidade: Liga e Aifa.

A igreja matriz Nossa Se-
nhora da Candelária inicia 
mais uma edição da Festa da 
Padroeira de Indaiatuba. A 
tradicional quermesse come-
ça amanhã, dia 14, enquanto 
que a programação religiosa 
inicia-se na noite de hoje, dia 
13. As atividades seguem até 
19 de fevereiro. 

A Associação Cultural Espor-
tiva Nipobrasileira de Indaiatuba 
(Acenbi) realiza pela primeira 
vez o Jantar Dançante Noite do 
Sushi no Parque Maeda. O evento 
será realizado no dia 4 de feverei-
ro, a partir das 20 horas, em Itu. 
O jantar será em prol da Escola 
de Língua Japonesa e da Acenbi.

A equipe do Primavera está eliminada da Copa São Paulo de Futebol 
Junior. O time entrou em campo na tarde de ontem, dia 12, pela terceira 
fase do campeonato e acabou derrotado para a equipe do Ituano, pelo placar 
de 3 x 0, no estádio Novelli Júnior em Itu. 

Duas atrações estão na 
Viber desde ontem, dia 12, 
para animação das crianças. 
Até domingo, dia 15, o even-
to Férias em Família contará 
com inúmeras atividades, com 
destaque para um avião em ta-
manho real e um Laboratório 
Avançado de Bricks. 

Começou a funcionar na 
última segunda-feira, dia 9, 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) localizada no Parque 
Campo Bonito. O local aten-
derá também moradores do 
Tucanos e Jardim dos Sabiás, 
que totalizam 15 mil pessoas. 
A abertura oficial da unidade 
ocorreu na quarta-feira. 
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Lombada eletrônica altera 
velocidade máxima para 40 km/h

Novo Secretário de 
Esportes fala em 
unificar Aifa e Lidi 

Acenbi real iza 1º 
Jantar Dançante no 
Parque Maeda em Itu

Evento na Viber 
tem avião e 
laboratório de Bricks

UBS começa a 
funcionar no Parque 
Campo Bonito 

Marília Mendonça é 
a primeira atração 
confirmada na Faici 
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O que você gostaria 
que mudasse em 
Indaiatuba já no 
primeiro semestre?

RADARES DIAS - 14 A 20/01

Editorial EnqueteArtigos

D : Dia do Mês
SEM : Dia da Semana
HORÁRIOS DA OPERAÇÃO:
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - 
DAS 16:00 HRS AS 20:00 HRS
SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro
C/B : Sentido Centro – Bairro
OP : Sentido Oposto
DEF : Defronte
* Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 às 13:00 horas

“Precisa melhorar o transporte 
público e a taxa de iluminação 
pública."
Danilo César Aparecido Mi-
lesi, 25 anos, verificador de 
desmontagem

“Precisa dar uma atenção aos 
diversos buracos nas ruas da 
cidade."
Jéssica Martins Siqueira, 21 
anos, vendedora

“Eu já estou vendo muitas máqui-
nas nas ruas. Espero que continue 
assim trabalhando pela cidade."
José Aparecido Rodrigues, 67 
anos, aposentado

“Eu gostaria que tudo que foi pro-
metido já começasse a ser inicia-
do ainda no primeiro semestre."
Espedito José da Silva, 75 anos, 
aposentado

Dr. Tiago Pereira
OAB/SP 333.562
Av. Presidente Vargas, 1.031, Sala 01, Cidade Nova - Telefone 3394-0208
advtiagopereira@gmail.com - 19 99141-0101

"Eu gostaria que mudasse a 
saúde, pois está precisando de 
um pouco mais de atenção." 
Orenilda Xavier, 57 anos, bal-
conista operacional Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING

019-99648-1883 -  Rádio Nextel 89*76644 
www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes.
Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: 
se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

Ana Regina Caminha Braga (anaregina_braga@hotmail.com) é escritora, psicopedagoga e especialista 
em educação especial e em gestão escolar. 

A batalha continua! 

opinião

A batalha continua! Indaiatuba fechou 2016 com 
menos casos de dengue . Foram 471 no ano passado, 
contra o número recorde de 1922 em 2015.

Mas apenas parte da missão foi cumprida, por isso 
a luta contra o Aedes Aegypti, o mosquito transmis-
sor da dengue, prossegue de forma intensa durante 
todos os dias.

O ideal é que nenhum caso seja registrado nas ci-
dades brasileiras. Parecer radical demais exigir tal 
feito, mas basta ver o número de infectados e os gas-
tos dados aos cofres públicos para evitar a prolif-
eração do mosquito da dengue, que a população terá 
dois bons motivos para lutar cada vez mais contra o 
Aedes Aegypti. 

Enfim, é mais do que necessário estar cada vez 
mais atento contra a dengue, que não custa nada 
lembra: mata. 

Por isso, que a população continue como 2016: 
cumprindo com a função de não deixar acumular 
água em latas, embalagens, copos plásticos, tamp-
inhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de 
plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, 
tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras, 
entre outros. A luta continua! 

A democratização do ensino básico
Um ensino básico de qualidade é direito de todas as crianças e adolescentes e está 

assegurado tanto pela Constituição, quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Por isso, as diretrizes curriculares do ensino básico passaram por mudanças. 
Mas como realizar tais modificações pensando no papel e responsabilidade do professor 
dentro do espaço escolar?

O ambiente escolar recebe alunos de diversas culturas, relações familiares e com 
especificidades de sua região. E toda essa diversidade deve ser respeitada em sala de 
aula. Para lidar e atender esta complexidade é necessário que as instituições, por meio 
de seus docentes e equipe pedagógica, estruturem um currículo que tenha condições de 
atender a esta diversidade de maneira significativa, tanto para o professor, quanto para 
os alunos, pois a realização deve acontecer para ambos os lados.

Esse desenvolver implica no planejamento do professor e na atuação do aluno em 
sala, já que ambos têm sua própria subjetividade que influenciam nessa organização. 
Por isso, é tão importante que o professor planeje suas aulas e assim, possa compreen-
der e refletir com o aluno seus valores, potencialidades, dificuldades, história de vida e 
aprendizagens prévias. 

Hoje a educação pensa no aluno, que estabelece sua conexão com o aprender desde sua 
vida uterina, mas isso não basta, é importante levar em consideração todas as estruturas 
cognitivas, afetivas e sociais do professor. Para que assim ele tenha a oportunidade de 
dedicar um tempo às pesquisas, estudos e trocas de experiências direcionadas, dentro 
dos momentos de permanência sejam na escola ou na universidade. 

Essa democratização do currículo acaba permitindo que tanto as escolas, quanto 
professores se organizem em uma variedade de representações. Além de se ajustar aos 

mais diversos interesses e visões de mundo. A organização do currículo 
deve acontecer independente da condição social, cognitiva ou geográ-
fica em que se encontram professores, alunos e sociedade.  Nós como 
professores, devemos colocar nossos alunos no centro do diálogo sem 
assumir uma postura duvidosa da prática pedagógica. 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Características do Benefício Auxílio-Doença
A proteção social compreende o direito à saúde, previdência social e assistência social, 

primado no trabalho e garantia a meios de subsistência do cidadão.
Os benefícios previdenciários são devidos aos segurados do Regime de Previdência 

Social quando contribuem na forma da lei, em especial como empregado, cuja contri-
buição depende da remuneração e é descontada mês a mês em seu pagamento.

Especificamente quanto ao auxílio doença, é devido ao segurado que ficar incapa-
citado para seu trabalho ou atividade habitual, desde que ainda esteja na qualidade de 
segurado e ter no mínimo 12 contribuições ao Regime de Previdência.

O empregado acidentado ou que adoece e fica impossibilitado para o trabalho, será 
afastado por determinação médica e quando o afastamento for superior a 15 dias, in-
gressará perante ao INSS um pedido administrativo do benefício Auxílio Doença seja 
acidentário ou previdenciário quando for o caso.

Em caso de acidente, o empregador deve emitir um Comunicado de Acidente de Tra-
balho (CAT) em até o dia seguinte do acidente, encaminhar ao INSS e se a incapacidade 
para o trabalho for superior a 15 dias, a partir do 16º dia o empregado começara a receber 
o benefício “B91”. Consequentemente, após o seu retorno, terá direito a estabilidade 
acidentária de até 1 ano após o retorno.

Em caso de acidente que não ocorra durante o trabalho ou no percurso, ou doença 
comum que incapacite o empregado segurado para o trabalho por mais de 15 dias, a 
partir do 16º dia deverá ser encaminhado ao INSS para requerer o benefício auxílio 
doença previdenciário “B31” que não lhe confere estabilidade.

Se o segurado encontra-se desempregado e sem contribuições por 
menos de 12 meses, também terá direito ao benefício.

Lembrando que o valor do benefício correspondente a 91% do salário 
benefício.

Lágrimas de um pai
Um homem sofria pelo pior que poderia acontecer a um ser humano. Seu filho esta-

va morto. Desde sua morte, e por muitos anos, não conseguia dormir. Ele chorava até 
o amanhecer. Até que um dia, um anjo em seu sonho lhe disse: - Pare de chorar. - Eu 
não posso suportar ficar sem vê-lo. - Respondeu o homem. O anjo perguntou: - Você 
quer vê-lo? O homem disse que sim. O anjo pegou-o pela mão e disse: - Agora, você 
vai vê-lo! Então, o anjo deu a ordem para um monte de crianças vestidas de branco, 
como anjos, e com uma vela acesa em suas mãos. O homem disse: - Quem são eles? 
E o anjo respondeu: - São as crianças que morreram. Eles fazem esse passeio todos 
os dias porque eles são puros. - O meu filho está entre eles? - perguntou o homem. O 
anjo logo respondeu: - Sim, agora você vai vê-lo! Enquanto isso passavam centenas e 
centenas de crianças. Lá vem o garoto. E o homem o viu radiante, como se lembrava, 
mas, de repente, ele notou uma coisa: dentre todos, o garoto era o único que tinha a 
vela apagada. O homem ficou muito triste. O menino viu o pai e veio correndo. Eles se 
abraçaram bem forte. E o homem disse: - Filho, por que a tua vela não está acesa como 
as dos outros? Seu filho respondeu: - Pai, minha vela é acesa todos os dias, como a de 
todos, mas suas lágrimas caem todas as noites e a vela se apaga. Quando alguém muito 
querido parte para a eternidade, causa-nos uma grande dor, mas precisamos nos desa-

pegar e deixar que a dor se transforme em apenas saudades. Conheça o 
processo de treinamento da Signa que é formatado em 7 etapas. www.
signatreinamentos.com.br - 019-38757898.

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
14 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
14 SAB 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
15 DOM.   NÃO OPERA
16 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
16 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
16 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 SEG. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
16 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
16 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
17 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 TER. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
17 TER. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
17 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
18 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
18 QUAR. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
18 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
18 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
18 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
19 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
19 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
19 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
19 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
19 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
19 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
20 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 SEX. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
20 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
20 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
20 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
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Novo terminal rodoviário 
recebe pintura na parte interna

cidade
OBRA 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Escola passa a funcionar 
em período intregal 
Emeb Padre Joaquim Aparecido Rocha será a sétima nesse sistema  

Indaiatuba terá mais uma 
escola de período integral 
para alunos do 1º ao 5º 

ano da Rede Municipal. A Es-
cola Municipal de Educação 
Básica (Emeb) Padre Joaquim 
Aparecido Rocha, no Jardim 
Tancredo Neves, receberá 270 
alunos no horário das 7 às 16 
horas.

Essa é a sétima unidade 
escolar que passa a funcionar 
em período integral, atenden-

do ao todo mais de 2,6 mil es-
tudantes. As aulas têm início 
no dia 6 de fevereiro em toda 
Rede Municipal.

Para o período integral, 
terá prioridade os alunos já 
matriculados na Emeb Pa-
dre Joaquim, assim como as 
crianças que têm residência 
próxima a unidade escolar. 

No período da manhã, os 
alunos terão aula normal e no 
período da tarde serão desen-
volvidos oficinas e projetos 
regulares, como leitura, es-
portes e informática. A escola 
contará ainda com o projeto de 

arte circense Vidart e as aulas 
de beisebol do Projeto Base.

Para este ano, outra novi-
dade para a Emeb Padre Joa-
quim é o Núcleo Integrado de 
Apoio Pedagógico Especiali-
zado (Niape), que dará apoio 
a classe de educação exclusiva 
atendendo toda demanda de 
alunos com necessidades es-
peciais e com defasagem de 
aprendizagem. 

O Niape conta com pe-
dagogos, psicólogos e fono-
audiólogos que darão todo 
apoio para o desenvolvimento 
educacional destes alunos e 

O novo terminal rodoviário 
de Indaiatuba, em construção no 
Jardim Belo Horizonte, já come-
çou a receber pintura na parte 
interna. Os serviços também 
estão concentrados nas instala-
ções elétricas e hidráulicas e de 
caixilharias. 

A construção que teve início 
em março de 2015, deve ser 
concluída no mês de março e 
recebe investimentos de R$ 9 
milhões.

A área escolhida para abrigar 
o prédio tem mais de 25.000m² e 
está estrategicamente localizada 
para facilitar o acesso à Rodovia 
Santos Dumont (SP-75). 

O projeto que totaliza 
4.145,96m² de área construída 
conta com 15 guichês, um posto 
policial, um posto do Departa-
mento Nacional de Estradas de 
Rodagem e do Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Estado de São Paulo (DNER-
-DER), uma área de espera com 

também prestará atendimento 
às famílias.

O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) ressalta que uma 
de suas prioridades nestes 
quatro anos será a educação. 
“Conforme prometido vamos 
investir muito em educação 
e já começamos o ano com 
mais uma escola em período 
integral. Hoje somos uma 
das cidades do Estado de São 
Paulo com mais escolas em 
período integral, temos sete 
municipais e duas estaduais, 
e logo muitas novidades vi-
rão”, diz.

sanitários acessíveis e área de 
embarque e desembarque com 
15 baias para ônibus intermuni-
cipais. No saguão haverá espaço 
para instalação de telefones 
públicos, caixas eletrônicos, 
guichê de informações e 35 lojas 
de 12m² cada.

A Rodoviária terá uma pra-
ça de alimentação com espaço 
para restaurantes e lanchonetes 
com deck externo e sanitários; 
uma área administrativa onde 
serão instalados posto um do 
Conselho Tutelar, ambulatório, 
escritórios administrativos, de-
pósito e vestiários.

O prédio ainda conta com 
um galpão para lanchonetes e 
exposições e no local também 
foi projetado um Terminal 
Urbano com sanitários acessí-
veis e baia para seis ônibus do 
transporte coletivo urbano. No 
local ainda será oferecidas 50 
vagas de estacionamento para 
o público.

Alunos vão estudar normalmente de manhã e no período da tarde participarão de oficinas e projetos regulares

ELIANDRO FIGUEIRA - PMI

ELIANDRO FIGUEIRA - PMI

Novo terminal rodoviário está sendo construído no final da 
Rua dos Indaiás, no Jardim Belo Horizonte 
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Parque Mall Indaiatuba tem atividades gratuitas para as crianças
FÉRIAS 

“Trabalhamos 
com insulfim tanto 
automotivas como 

residencial que 
reduzem o calor, 

dão segurança e é 
recomendado pela Skin 

Câncer Foundation 
devido à eficácia dos 

produtos com proteção 
UV”

Ruan Appolonio, 
empresário e 

proprietário da 
GDias 

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

cidade Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

GDias é referência no mercado automotivo
Com produtos e serviços de qualidade, já são mais de 8 anos em Indaiatuba no segmento de som e acessórios

A empresa GDias Car 
Audio está no mer-
cado automotivo há 

quase 8 anos, no segmento 
de som e acessórios auto-
motivos, com destaque por 
ser a única loja autorizada 
e exclusiva 3M de películas 
para carros. Especializada 
em aplicação de películas 
protetoras, o GDias trabalha 
com películas que reduzem 
os raios Ultra Violetas (UV) 
e infravermelhos, o brilho, 
além do controle de calor.

De acordo com o proprie-
tário, Ruan Appolonio, a loja 
se destaca por ser especializa-
da na aplicação de películas 
protetoras. “Trabalhamos 
com insulfim tanto automoti-
vas como residencial que re-
duzem o calor, dão segurança 
e é recomendado pela Skin 

Cancer Foundation devido 
à eficácia dos produtos com 
proteção UV. Além disso, 
as películas não alteram a 
estética do carro nem da 
casa”, explica o 
empresário.

As películas 
protetoras 3M 
oferecido pelo 
GDias é uma 
solução inteli-
gente com ca-
racterísticas que 
podem permi-
tir a entrada de 
luz natural e ao 
mesmo tempo 
diminuir o calor 
solar, reduzindo 
assim o consu-
mo do ar condi-
cionado, geran-
do economia e diminuindo a 
emissão de poluentes no meio 
ambiente, além de proteger 
a saúde do motorista e dos 
passageiros.

As películas oferecem 
redução raios ultravioletas 
de até 99,9%, diminuiu em 
até 97% os raios infraverme-
lhos, principal responsável 

pela sensação de 
calor, reduzindo 
o brilho em até 
95%. 

O Insufilm 
ainda controla 
a luminosidade, 
gera economia 
de combustível 
ao usar ar-con-
dicionado, con-
forto térmico e 
proteção contra 
estilhaços dos 
vidros.

Além disso, 
a loja conta com 
uma linha com-

pleta de som, acessórios e 
oferece as melhores marcas 
e uma grande variedade de 
produtos como autofalantes, 
vidros elétricos, trava elé-

trica, engate, alarme, entre 
outros. 

A loja ainda conta com 
profissionais experientes e 
capacitados que desenvolvem 
projetos personalizados e 
exclusivos, mão de obra qua-

A GDias fica localizada na Avenida Major Camargo Fonseca, 175, no bairo Cidade Nova

GDIAS

lificada, empresa certificada 
pelos maiores fabricantes do 
segmento, além de ser a única 
loja autorizada pela 3M em 
Indaiatuba. 

O GDias  está localizado 
na Avenida Major C. Fonse-

ca, 175, Cidade Nova. Para 
maiores informações 3329-
3331 ou pelo ID 923*1605. 
Acesse o site www.gdiasca-
raudio.com.br e saiba mais 
sobre a empresa e os produtos 
que oferecem.

O período de férias escola-
res é de muita diversão também 
no Parque Mall Indaiatuba. Por 
isso, para garantir a alegria das 
crianças, o shopping realiza 
atividades gratuitas no “Fé-
rias da Criançada é no Parque 
Mall”, que começa na próxima 
segunda-feira, dia 16, e vai até 
28 de janeiro. 

Uma das atividades será a 
Feira dos Livros que, com a 
livraria Cia. do Livro, irá expor 
diariamente durante o evento, 
exceto aos domingos, diversas 
obras literárias infantis, as 

quais poderão ser adquiridas 
com descontos especiais. Os 
livros estarão em bancas pró-
ximas à livraria e da entrada 
principal do shopping, de 
segunda a sexta, das 9h às 20 
horas, e aos sábados da 9h às 
16 horas.

Toda a magia dos livros 
infantis também estará pre-
sente em forma de teatro, com 
a contação de histórias. A Tia 
Nani, por meio do Projeto En-
contrar, apresentará situações 
interessantes e animadas, de 
uma forma diferente, em duas 

sessões: dia 20 (sexta-feira), às 
16 horas; e dia 28 (sábado), a 
partir das 14 horas. 

A contadora de história, 
Ariane Rigotti Martim, conhe-
cida como Tia Nani, explica 
que a atividade é realizada 
de forma bem interativa. “As 
histórias são contadas com 
a participação efetiva das 
crianças. Utilizamos também 
objetos, como fantoches e o 
baú de histórias, tudo para 
ser uma atividade ainda mais 
animada”, revela. “A ideia é 
trazer uma situação legal e 

divertida, mas que também 
proporcione um aprendizado.”

Outra atração que promete 
alegrar os baixinhos é a oficina 
de mágica, promovida pela 
Magic World. A criançada 
vai aprender a fazer mágica 
no dia 27 (sexta-feira), às 
16h, e no dia 28 (sábado), às 
14h. A atividade também é 
gratuita, porém, cada oficina 
será destinada ao público de 
até 50 crianças. Para garantir 
uma das vagas, deve-se fazer a 
inscrição com antecedência no 
e-mail sidneymagico@yahoo.
com.br e/ou pelo telefone 
3834-5266.  

Cada criança receberá gra-
tuitamente um kit com ma-
teriais para as aulas, além de 
um baralho e uma apostila 
com dez mágicas fáceis de 
executar. “Durante as oficinas, 
vamos fazer alguns números 
e ensiná-los às crianças para 
que possam realizá-los. São 
mágicas fáceis, que podem ser 
feitas com objetos normais do 
dia a dia, como caneta, elásti-
ca, moeda e outros”, explica o 
mágico Sidney Bedin. Haverá 
ainda, durante as oficinas, 
histórias de mágica, improviso 
mágico, cartomágia e muito 

mais.
Os mistérios das mágicas 

poderão ser acompanhados 
também por todos os clientes 
do Parque Mall no dia 27 
(sexta-feira), quando às 18 ho-
ras acontece uma apresentação 
especial ao público em geral. 

Segundo o administra-
dor do Parque Mall, Antônio 
Graziano, o objetivo da ação 
é proporcionar atividades às 

Férias da Criançada é no Parque Mall

Feira dos Livros 
Período: Dia 16 a 28 de janeiro - de segunda a sexta, das 
9h às 20h, e aos sábados da 9h às 16h.

Contação de histórias
Período: Dia 20 (sexta-feira) - às 16h  
   Dia 28 (sábado) - às 14h

Oficina de mágica 
Período: Dia 27 (sexta-feira) - às 15h30
   Dia 28 (sábado) - às 14h

Apresentação de mágica
Período: 27 (sexta-feira) - às 18h

Preço: Atividades gratuitas 
Endereço: Rua das Primaveras, 1.050. 
Estacionamento: R$ 3 – período de três horas iniciais/ R$ 
1 – a cada hora adicional.

crianças no período de férias 
escolares, para que os pais 
possam conhecer o shopping 
como um centro de serviços 
completo. “Será muito bom 
ter esse espírito de alegria das 
crianças próximo da gente”, 
diz. “As atividades vão pro-
porciona a elas, nesse período 
ainda de recesso escolar, dias 
mais agitados e com a possibi-
lidade de muito aprendizado.”

DIVULGAÇÃO

Atividades no shopping são gratuitas a partir da próxima segunda-feira  
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Quermesse da Candelária começa neste sábado 
Programação religiosa também marca a celebração da padroeira de Indaiatuba 

A igreja matriz Nos-
sa Senhora da Can-
delária inicia mais 

uma edição da Festa da 
Padroeira de Indaiatuba. A 
tradicional quermesse come-
ça amanhã, dia 14, enquanto 
que a programação religiosa 
inicia-se na noite de hoje, dia 
13. As atividades seguem até 
19 de fevereiro. 

Toda estrutura da pra-
ça de alimentação já está 
montada na praça em frente 
a igreja matriz, no Centro. 
Sempre a partir das 19 horas, 
a Quermesse começa ama-
nhã e prossegue no domingo, 
dia 15; nos dias 21, 22, 28 e 
29 de janeiro; além de 2, 3, 
4 e 5 de fevereiro.

Haverá, na ocasião, di-
versas atividades aos pre-
sentes, com destaque para 
as barracas de bebidas e 
comidas, tais como pizza, 
mini pizza, pastel, macar-
rão, sorvetes, doces, milho 
cozido, lanches e linguiça e 
muitos outros. 

Além da Quermesse, ou-
tros três eventos marcam a 
parte festiva da celebração 
de Nossa Senhora da Can-
delária.  

No dia 5 de fevereiro (do-

mingo), também na estrutura 
montada em frente à igreja, 
acontece a Tarde de Prêmios 
a partir das 13h30.

No dia 12 de fevereiro 
(domingo), será a vez do 
Leilão do Gado, que ocorre 
às 9h30, na Fazenda Espírito 
Santo em Cardeal, após rea-
lização da Missa Sertaneja. 

Para encerrar a parte fes-
tiva, no dia 19 de fevereiro 
(domingo), o Salão Paro-
quial da igreja matriz recebe 
o Almoço Beneficente, a 
partir das 12 horas. 

Fé 
A celebração da padro-

eira de Indaiatuba também 
conta uma parte religiosa 
extensa. Hoje, por exemplo, 
a partir das 19h30, a igreja 
matriz realiza a Missa de 
Abertura. 

A programação segue no 
domingo com duas missas: 
às 8 horas com os Enfermos 
e às 18h30 com os Jovens. 

Na quinta e sexta-feira, 
dias 19 e 20, a partir das 
20 horas, é a vez do Auto 
de Nossa Senhora da Can-
delária. 

No dia 22 (domingo), às 
10 horas, é a vez da Missa 
com as Famílias. O Rito Pe-
nitencial está marcado para 
terça-feira, dia 24, às 19h30. 

A programação religiosa 
da Festa da Padroeira tem 
seu ápice em fevereiro, mês 
em que se celebra o Dia de 
Nossa Senhora da Candelária, 
considerada pelos católicos a 
padroeira de Indaiatuba. 

No dia 1º (quarta-feira), a 
partir das 19h30 acontece a 
Hora da Santa Eucaristia. 

O dia seguinte será marcado 
por muita fé e louvor, com a 
celebração do Dia de Nossa 

Haverá missa ainda na 
quarta, quinta e sexta-feira, 
dias 25, 26 e 27, sempre às 
19h30. 

No sábado, dia 28, é a vez 
da Missa das Gestantes às 18 
horas. Já no domingo, dia 29, 
será celebrada às 18 horas a 
Missa da Coroação de Nossa 
Senhora. 

Para fechar a progra-
mação religiosa de janeiro, 
haverá missa nos dias 30 e 
31 (segunda e terça-feira), a 
partir das 19h30.

Senhora da Candelária. Feriado 
em Indaiatuba, a devoção à san-
ta começa bem cedo, às 5 horas, 
com a Procissão das Luzes. 

Na sequência, às 10 ho-
ras, acontece a Missa Solene 
da Apresentação do Senhor. 
Mais tarde, às 17 horas, é a 
vez da Missa e Procissão de 
Nossa Senhora da Candelária. 
Ambas acontecem na sede da 
igreja matriz. 

As celebrações prosse-

Dia 2 de fevereiro será o ponto máximo das comemorações 

JEAN MARTINS

Praça de alimentação já está montada em frente a igreja matriz Nossa Senhora da Candelária

guem durante a semana. No 
dia 3 (sexta-feira), às 7h30, 
ocorre a Missa e Exposição do 
Santíssimo e Benção dos Gar-
gantas (São Brás). No mesmo 
dia, às 15 horas, acontece a 
Missa e Benção das Gargantas 
(São Brás). 

Para fechar a programação 
religiosa, no dia 12 (domin-
go), é a vez da Missa Ser-
taneja, às 9h30, na Fazenda 
Espírito Santo, em Cardeal. 
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Centro Cultural Wanderley 
Peres tem parte do 
telhado trocado

EMERGENCIAL 

cidade Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao
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Lombada tem velocidade 
alterada para 40 km/h 
Mesmo sem acidentes, risco de colisão foi o motivo que levou à mudança 

A lombada eletrônica 
localizada no trecho 
da Avenida Enge-

nheiro Fábio Barnabé, na 
marginal esquerda do Parque 
Ecológico, teve a velocidade 
máxima alterada para 40 
Km/h após estudos feitos pelo 
Departamento Municipal de 
Trânsito da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Vias Públi-
cas. A velocidade permitida 
no local era de 30 Km/h.

De acordo com a asses-
soria de comunicação da 
Prefeitura, foi feito um moni-
toramento do trânsito no local 
e constatada a probabilidade 
de colisões traseiras, uma vez 
que os condutores de veículos 
reduziam a velocidade de 
forma muito brusca, porém 
nenhum acidente foi registra-

do no local.
“Diante do estudo, acha-

mos que seria prudente fazer 
essa pequena alteração na ve-
locidade, considerando que o 
equipamento tem justamente 
o objetivo de tornar o trânsito 
mais seguro nesse ponto da 
avenida”, informa o secretário 
da pasta, o engenheiro Robe-
nilton de Oliveira Lima. 

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas já iniciou um 
estudo que abrange todo o 
sistema de trânsito do Muníci-
pio, para fazer o levantamento 
dos pontos que necessitam de 
mudança.  

A primeira lombada ele-
trônica instalada na cidade 
fica na altura da alça de acesso 
à Prefeitura. De acordo com 
o Departamento Municipal 
de Trânsito, foi necessário 
um controle de velocidade 
mais rigoroso nesse trecho 

A Secretaria de Obras e 
Vias Públicas iniciou nesta 
semana uma obra emergencial 
na cobertura do prédio do Cen-
tro Cultural Wanderley Peres, 
localizado na Praça Dom Pedro 
II, no Centro. A troca de parte 
do telhado foi necessária em 
virtude dos estragos causados 
pelo temporal que atingiu In-
daiatuba na semana passada. 
O objetivo da substituição 
da cobertura foi evitar outros 
danos ao prédio. 

Na manhã de quinta-feira, 
dia 12, o secretário de Obras 
e Vias Públicas, Robenilton 
Oliveira Lima, participou de 
uma reunião com o presidente 
do Conselho Municipal de 
Preservação da Fundação Pró-
-Memória, Lauro Ratti Júnior, 
a secretária de Cultura, Érika 

da marginal por ser um dos 
principais pontos de retorno 
dos condutores de veículos 
que transitam pela marginal 
direita, em frente ao Paço Mu-
nicipal, e também é o acesso 
de quem sai do estacionamen-
to do Paço e segue em direção 
à marginal esquerda ou em 
direção à região Central.

Por se tratar de uma curva 
com fluxo intenso de veículos, 
o acesso se torna bastante 
perigoso. 

Sistema 
A lombada eletrônica, 

como ficou popularmente co-
nhecido o Redutor Eletrônico 
de Velocidade, é um equipa-
mento de segurança viária 
indicado para locais onde há 
variância da velocidade regu-
lamentada, em pontos críticos, 
como curvas perigosas ou 
locais com pouca visibilidade, 

Hayashi Kikuti, a secretária 
adjunta de Relações Institucio-
nais e Comunicação, dra. Gra-
ziela Milani Narezzi, e o Chefe 
de Gabinete, Fábio Conte. No 
encontro foram discutidos os 
problemas apresentados pelo 
prédio histórico que abrigou 
a Escola Estadual Randolfo 
Moreira Fernandes, e as ne-
cessidades de reforma no local. 

Conforme explicou o secre-
tário de Obras, a obra foi em 
regime emergencial conside-
rando que parte do telhado ce-
deu com a queda de uma árvore 
durante o temporal do dia 03 
de janeiro. “Se não fizéssemos 
essa troca da cobertura, outros 
problemas poderiam ser acar-
retados, inclusive causando 
danos permanentes ao prédio”, 
concluiu. 

e onde haja grande fluxo de 
veículos e pedestres. O fun-
cionamento do equipamento 
é automático e independe da 
presença de agentes de fisca-
lização de trânsito. 

ELIANDRO FIGUEIRA - PMI

DIVULGAÇÃO - PMI

Após monitoramento, foi constatada a probabilidade de colisões traseiras no trecho onde fica instalado o equipamento 

Problemas apresentados no prédio foram discutidos em reunião
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Funssol e Cresans entregam 
750 quilos de alimentos 

DOAÇÃO 
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UBS do Campo Bonito 
começa a funcionar 
Unidade atenderá ainda moradores do Tucanos e do Jardim dos Sabiás 

Começou a funcionar na 
última segunda-feira, 
dia 9, a Unidade Bási-

ca de Saúde (UBS) localizada 
no Parque Campo Bonito. O 
local atenderá também mora-
dores do Tucanos e Jardim dos 
Sabiás, que totalizam 15 mil 
pessoas. A abertura oficial da 
unidade aconteceu na manhã 
de quarta-feira, dia 11, com a 
presença de autoridades. 

A nova unidade de saúde 
conta com oito consultórios 
médicos e quatro odontoló-
gicos, além de aparelho para 
exame de Raio X, entre outras 
dependências administrativas 
e de apoio. 

Durante a solenidade que 
marcou a inauguração da 
UBS, o secretário municipal 
de Saúde, José Roberto Ste-
fani, lembrou que a Saúde 
prioriza o fortalecimento da 
Atenção Básica, como porta 
de entrada para atendimento 
à saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS), pois acredita 
que é a melhor forma de aten-
dimento e mais eficaz. 

“A nova UBS é informa-
tizada conforme a determina-
ção do SUS. No primeiro dia 

fizemos 40 prontuários e 80 no 
segundo, já estamos com 500 
prontuários abertos. Quero 
agradecer toda equipe que 
trabalhou para colocar a UBS 
em funcionamento e aquelas 
pessoas que continuarão a 
trabalhar no local.”

Também durante a inaugu-
ração, o prefeito Nilson Alci-
des Gaspar (PMDB) salientou 
que os investimentos devem 
continuar sendo realizados na 
região.   “A equipe de Saúde 
continua trabalhando e aqui 
terá odontologia, agendamen-
to de consulta digital o qual faz 
parte do planejamento do pro-

O Fundo Social de So-
lidariedade de Indaiatuba 
(Funssol) realizou na terça-
-feira, dia 10, a doação de 
750 quilos de alimentos não 
perecíveis para 11 entidades 
de Indaiatuba. A entrega 
aconteceu na sede do Centro 
de Referência em Seguran-
ça Alimentar Nutricional 
Sustentável (Cresans) da 
Secretaria Municipal da 
Família e do Bem Estar So-
cial, localizado no Jardim 
Regente. 

A assessora da Secretaria 
da Família e do Bem Estar 
Social,  Viviane Roberta 
Barnabé, destacou que a 
parceria do Funssol, Cre-
sans e entidades continuará 
em 2017. “Os alimentos são 
doados para o Funssol, que 
repassa para o Cresans no 
projeto Mãos Dadas (par-
ceria entre o Funssol e So-
cial). A equipe do Cresans 
classifica e faz a triagem por 
gênero e também verifica 
a data de validade. Depois 
o material é separado para 
doação”, explica.

A presidente do Funssol, 
Enides  Nogueira  Lopes 
Cruz, informou que os 750 
quilos de alimentos foram 
doados pelo Clube XV de 
Novembro e os Federados 

jeto cidade digital. Tudo isso, 
nos enche de orgulho e outras 
obras estão previstas para esta 
região, como a construção 
de uma Escola Estadual para 
atender os Ensinos Fundamen-
tal 2 e Médio”, diz. 

Foram investidos R$ 
2.314.407,37 na construção 
da UBS, que está localizada 
ao lado do Centro Comunitá-
rio do bairro, que também foi 
construído pelo município, 
na avenida 1, esquina com a 
Rua 12. 

O prédio da UBS do Cam-
po Bonito foi entregue à Se-
cretaria Municipal de Saúde no 

Moto Clube de Indaiatuba. 
“Os gêneros alimentícios, 
produtos de limpeza e higie-
ne pessoal que são doados 
para o Fundo, repassamos 
para o Cresans. No caso de 
leite longa vida, o Funssol 
repassa também uma parte 
para a Central de Assistên-
cia Farmacêutica da Secre-
taria de Saúde, pois há mães 
que buscam o leite especial 
para um filho, mas há outras 
crianças na residência, en-
tão esta mãe recebe doação 
de leite”. 

Estavam presentes oito 
representantes das 11 enti-
dades contempladas: Casa 
da Fraternidade, Bolha de 
Sabão, Comunidade Fa-
rol, Casa da Providência, 
Volacc,  Lar e Velhos e 
Cegos, Emanuel, Manaem, 
Cecal.  Também receberam 
os alimentos Dispensário 
Frederico Ozanam, Nosso 
Lar e ABID.

O projeto Mãos Dadas, o 
Funssol recebe e repassa do-
ações de gêneros alimentí-
cios e produtos de limpeza e 
higiene pessoal para entida-
des e famílias atendidas em 
projetos sociais cadastradas 
na Secretaria da Família e 
do Bem Estar Social e na 
Secretaria da Saúde. 

final de 2016, e foi equipado e 
preparado para a inauguração.

Serviços
Ainda na inauguração, a 

Secretaria de Saúde dispo-
nibilizou para a população 
serviços de aferição de pressão 
arterial, exame de glicemia, 
cadastro e impressão do cartão 
SUS. 

Também foi divulgada, na 
ocasião, as ações de combate 
ao mosquito Aedes Aegypti 
e do Projeto 100% Saúde, 
destinado as pessoas que estão 
acima do peso e querem uma 
mudança de vida.

População pode realizar alguns exames durante a inauguração oficial da unidade de saúde

GIULIANO MIRANDA – PMI
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Colégio Objetivo promove Concurso de Bolsas da Turma Med 
OPORTUNIDADE 

Indaiatuba fecha 2016 com queda 
no número de casos de dengue

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

No ano passado, segundo a Saúde, foram 471 pessoas infectados contra 1.922 em 2015

O número de casos 
de dengue na cidade 
teve queda em 2016, 

principalmente os autóctones, 
quando a doença é contraída 
no próprio município. De 
acordo com dados da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
em 2015 foram apontados 
1.922 casos, contra 471 no 
ano passado. Foi registrada 
uma morte no ano retrasado e 
nenhuma em 2016.

Ainda segundo levanta-
mento, em abril de 2016 o 
Munícipio notificou um caso 
de chikungunya e um caso 
de zika. 

Ainda no ano passado, 
abril foi o mês que apresentou 
mais casos com 200 pesso-
as infectadas. Em 2015, o 
mesmo mês fechou com 643 
casos. 

Entre as medidas adotadas 
para o combate a dengue foi 
realizada em 2016, 28 mu-
tirões com 31.352 imóveis 
trabalhados e foram recolhi-
dos 3.327 sacos de 100 litros 
de pequenos criadouros nas 
residências e terrenos baldios, 

entre garrafas, latas, potes, 
pneus, tampas, pratos de va-
sos, vidros, entre outros.

O Programa de Controle 
da Dengue ainda retirou 13 

caminhões com criadores 
mais pesados como pneus de 
carros e caminhões, tambores, 
latões, vasos sanitários, pias e 
diversos objetos. 

Segundo a Secretaria de 
Saúde, as ações acontecem 
o ano inteiro e neste mês a 
equipe realiza o índice larvá-
rio nos bairros com maiores 

Ações de combate e controle da dengue acontecem durante todo ano

Ao todo serão oferecidas bolsas de até 80% de desconto; inscrição vai até quarta-feira, dia 18 

DEUZENI CEPPOLINI

DIVULGAÇÃO 

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba promoverá, no dia 23 de 
janeiro (segunda-feira), às 10 
horas, o Concurso de Bol-
sas Turma Med, o curso pré-
-vestibular voltado para quem 
quer prestar os vestibulares 
de Medicina e também outros 
exames concorridos, como o 
ITA ou a Poli (USP). Serão 
oferecidas bolsas de até 80% 
de desconto.

Para fazer a prova é preciso 
fazer a inscrição gratuitamente 
pelo site www.objetivoindaia-
tuba.com.br, até o próximo 
dia 18.

A Turma Med, como é 
chamada, conta com uma carga 
horária de 47 aulas semanais 
para trabalhar todo o conteúdo 
necessário, em nível de apro-
fundamento, com ênfase nas 
disciplinas de maior exigência 
para os vestibulares de Medici-

infestações neste período e 
o monitoramento constante 
das armadilhas de mosquitos 
adultos no Jardim Morada 
do Sol. 

Com base nos dados serão 
definidos os próximos muti-
rões. O planejamento é exe-
cutado conforme os históricos 
dos bairros. Recebem mais 
atenção aqueles com índices 
larvários elevados e de acordo 
com o número de casos con-
firmados de dengue e tipos de 
criadouros encontrados, que 
influenciam na proliferação 
do mosquito.

Também estão sendo re-
alizadas várias frentes de 
prevenção e conscientização, 
como: envio de correspon-
dências para igrejas com so-
licitação de repassar as pre-
venções aos frequentadores e 
fiéis; colagem de cartazes nos 
ônibus circulares; colocação 
de faixas em alambrados de 
prédios públicos e particulares 
autorizados; colocação de wo-
bbler (lembre de prevenção) 
em gôndolas de supermerca-
dos e farmácias; e exposição 
com equipamento touchscreen 
com exibição de vídeos em 
locais de grande circulação 

de pessoas como, shopping 
e escolas.

Aedes Aegypti
O mosquito transmissor 

do vírus da dengue, zika e 
chikungunya é o Aedes ae-
gypti. Ele se caracteriza pelo 
tamanho pequeno, cor mar-
rom médio e por nítida faixa 
curva branca de cada lado do 
toráx. Nas patas, apresenta 
listras brancas.

O Aedes aegypti vive de 
35 a 45 dias, alimenta-se, 
reproduz-se e põe ovos du-
rante o dia. As fêmeas do 
mosquito picam as pessoas, 
pois precisam de sangue para 
amadurecerem os ovos. É nes-
se momento que pode ocorrer 
a transmissão das doenças, 
pois as fêmeas podem estar 
infectadas pelos vírus.

A fêmea deposita até 100 
ovos nas paredes internas de 
recipientes que tenham ou que 
possam acumular água para-
da, onde podem durar até um 
ano e meio. Em contato com a 
água, os ovos desenvolvem-se 
rapidamente em larvas, que 
dão origem às pupas. Delas, 
surge o adulto num ciclo de, 
aproximadamente, 7 dias.

na, com 21 cadernos e mais 32 
livros de exercícios. 

Nessa turma, o número de 
alunos é reduzido, o que pro-
picia um melhor rendimento 
do grupo, que é mais focado, 
atento e exigente. Há plantões 
diários nas áreas de huma-
nas, exatas e biológicas; aulas 
semanais de Laboratório de 
Redação e plantão de redação 
individualizado; aulas de Filo-
sofia, Sociologia, Geopolítica, 
História da Arte e Atualidades. 
Além disso tudo, o Colégio 
Objetivo Indaiatuba oferece 
simulados semanais dos mais 
concorridos vestibulares, com 
acompanhamento das notas e 
comparativo entre alunos da 
própria turma; simulados da 
Rede Objetivo; equipe de pro-
fessores experiente, qualificada 
e especialista em vestibulares 
e o know-how da rede com a 

maior experiência em curso 
para Medicina no Brasil: a 
Rede Objetivo.

“O vestibulando de Medi-
cina necessita de um atendi-
mento diferenciado, seja no 
acompanhamento pedagógico, 
seja no amparo psicológico, 
devido à alta concorrência 
desse vestibular. O Colégio 
Objetivo propicia todas as 
condições para que essa expe-
riência preparatória seja a mais 
eficiente e produtiva possível, 
compreendendo a importância 
desse período na vida dos jo-
vens que lutam por uma vaga 
em um curso de Medicina, 
além da expectativa positiva 
que contagia os alunos pelos 
resultados que nossa unidade 
vem apresentando nas apro-
vações em Medicina”, afirma 
Débora Razori, psicóloga res-
ponsável pelo Núcleo de Apoio 

ao Vestibulando do Colégio.
“As aprovações nos ves-

tibulares mal começaram e 
nós temos uma aprovação em 

Medicina na São Leopoldo 
Mandic e dois alunos que farão 
a 2ª fase de vestibulares para 
essa carreira: um na Unesp e 

outro na Unicamp”, ressalta.
Em 2016, o Colégio Ob-

jetivo Indaiatuba somou 19 
aprovações em Medicina.
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Rio Jundiaí é reenquadrado, da categoria 4 para 3, no trecho entre Indaiatuba e Salto 
DESPOLUÍDO 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Índices de criminalidade registrados 
em Indaiatuba continuam em queda

cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Dados são de janeiro a novembro de 2016, comparados com o mesmo período de 2015  

Os índices de crimina-
lidade de Indaiatuba 
continuam em queda 

comparados a 2015, conforme 
números divulgados nesta 
semana pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo. Os índices são 
referentes ao período de janei-
ro a novembro de 2016. 

A queda no número de fur-
tos e roubos de veículos foi de 
27,35% e continua o melhor 
resultado da Região Metro-
politana de Campinas (RMC) 
entre os municípios com mais 
de 190 mil habitantes. No 
período, o número de furtos e 
roubos foi de 263 veículos, 99 
a menos que em 2015, quando 
foram registrados furtos e rou-
bos de 362 veículos.

Com relação aos roubos 
em geral a cidade apresentou 

A Bacia do Rio Jundiaí 
é a primeira do país a ser 
despoluída, depois de 33 
anos de estudos, projetos e 
investimentos. O rio, que já 
foi mais sujo que o Tietê, em 
16 de dezembro de 2016 foi 
reconhecido pelos Comitês de 
Bacias dos Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ) como 
próprio para o abastecimento 
nos 128 quilômetros desde a 
nascente, em Mairiporã, até 
a foz, no Tietê, em Salto. Os 
comitês aprovaram o reen-
quadramento, da categoria 
4 para a 3, dos últimos 56 
quilômetros, entre Indaiatuba 
e Salto, e parte da distância 
entre Várzea e Itupeva. 

A decisão dos comitês 
ainda passará pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídri-
cos. O trecho entre a foz do 
Ribeirão São José, em Itu-
peva, e a foz do Córrego do 
Barnabé, em Indaiatuba, já foi 
reconhecido como classe 3, o 
que permitiu que Indaiatuba 
passasse a captar água no 
manancial para aumentar a 
segurança hídrica da cidade. 
A construção de estações de 
tratamento de esgotos e a 

uma queda de 9,02% de janei-
ro a novembro, caindo de 643 
roubos em 2015 para 585 em 
2016. Esses números também 
mantêm Indaiatuba com os 
melhores resultados da RMC.

Os índices divulgados pelo 
Estado ainda mostram uma 
queda de 42,86% no número 
de homicídios, que reduziram 
de sete para quatro no perío-
do. Com relação aos furtos, a 
redução foi de 6,28%, dimi-
nuindo de 1.689 de janeiro a 
novembro de 2015 para 1.583 
no mesmo período de 2016. 

Indaiatuba também se des-
taca quando se compara os 
índices de criminalidade na 
taxa de 100 mil habitantes 
com o Estado de São Paulo 
e com a RMC. Enquanto o 
Estado registrou a taxa de 
7,85 de homicídios dolosos 
e a RMC, 7,87, a taxa de In-
daiatuba foi de apenas 1,70. 
A taxa de roubo no Estado foi 

manutenção da rede na bacia 
foram fundamentais para 
melhorar a qualidade da água. 
Além disso, o rio tem desní-
veis que favorecem a autode-
puração porque melhoram a 
oxigenação da água.

Investimentos
O Rio Jundiaí nasce na 

Serra da Pedra Vermelha, em 
Mairiporã, e percorre oito 
municípios até desaguar no 
Rio Tietê, em Salto. Nesse 
trajeto ele passa por Mairi-
porã, Atibaia, Campo Limpo 
Paulista, Várzea Paulista, 
Jundiaí, Itupeva, Indaiatuba 
e Salto. O rio Jundiaí rece-

de 665; na RMC, 526,66, e em 
Indaiatuba, 248,55. No caso de 
furtos, a taxa do Estado foi de 
1.052,80; da RMC, 1.060,77, 
e de Indaiatuba, 672,57. Para 
completar, a taxa de furtos e 
roubos de veículos de Indaia-
tuba por 100 mil habitantes 
ficou em 111,74 no período, 
enquanto no Estado foi de 
388,05 e na RMC, 425,41. .   

Para o secretário de Segu-
rança Pública, Alexandre Gue-
des, esses resultados mostram 
o trabalho atuante do efetivo 
da Guarda Civil, que conta 
com uma excelente estrutura 
montada pela Prefeitura no 
sentido de tornar a segurança 
realmente eficiente, sempre 
trabalhando em conjunto com 
as polícias Civil e Militar. 
“Os números mostram que 
estamos no caminho certo e 
vamos continuar trabalhando, 
sem medir esforços, para fazer 
cada vez melhor”, ressalta.

beu efluentes domésticos e 
industriais por muito tempo 
no passado. Hoje, no entanto, 
é considerado um dos poucos 
casos de recuperação de bacia 
hidrográfica no Brasil, o que 
comprova resultado mesmo 
após processo lento de des-
poluição. A construção de 
tratamentos de esgoto foi es-
sencial para reduzir a poluição 
do manancial. Peixes como 
os jundiás estão de volta ao 
rio, atestando a existência de 
oxigênio na água onde antes 
só havia esgoto. 

O Saae de Indaiatuba tem 
investido na despoluição do 
rio com a construção da Esta-

ção e Tratamento de Esgoto 
Mario Araldo Candello, que 
será ampliada e readequada 
para tratar 100% do esgoto 
coletado e também na implan-
tação de novos interceptores 
para coleta e transporte do 
efluente. Somente em 2016 
foram R$ 32 milhões inves-
tidos e nos próximos 3 anos, 
apenas com a obra na ETE 
serão mais de R$ 60 milhões.

A Sabesp investiu em es-
tações para tratar o esgoto 
de Campo Limpo Paulista, 
Várzea Paulista e Itupeva 
e o Departamento de Água 
e Esgoto (DAE) de Jundiaí 
também investiu para reverter 
a condição uma vez que há 30 
anos, a cidade era responsável 
por mais de 70% da poluição 
do manancial. 

Reenquadramento
O reenquadramento vai 

permitir o controle ambiental 
mais nobre que não é possível 
com a classe 4, por falta de pa-
râmetros. Com classe 3, parâ-
metros como oxigênio diluído 
(OD), demanda biológica de 
oxigênio (DBO) e nitrogênio 
passam a ser monitorados. 

Classe 1
Águas destinadas ao abas-

tecimento doméstico após 
tratamento simplificado; à 
proteção das comunidades 
aquáticas; à recreação de con-
tato primário (natação, esqui 
aquático e mergulho); à irriga-
ção de hortaliças que são con-
sumidas cruas e de frutas que 
se desenvolvam rentes ao solo 
e que sejam consumidas cruas; 
à criação natural e/ou intensiva 
(aquicultura) de espécies des-
tinadas à alimentação humana.

Classe 2
Águas destinadas ao abas-

tecimento doméstico, após 
tratamento convencional; à 
proteção das comunidades 

DIVULGAÇÃO

Furtos e roubos de veículos apresentaram queda de 27,35%, segundo a Secretaria de Estado 

aquáticas; à recreação de con-
tato primário (natação, esqui 
aquático e mergulho); à irri-
gação de hortaliças e plantas 
frutíferas; à criação natural e/
ou intensiva (aquicultura) de 
espécies destinadas à alimen-
tação humana.

Classe 3
Águas destinadas ao abas-

tecimento doméstico, após 
tratamento convencional; à 
irrigação de culturas arbóreas, 
cerealíferas e forrageiras; à 
dessedentação de animais

Classe 4
Águas destinadas à navega-

ção; à harmonia paisagística; 
aos usos menos exigentes.

Quais são as classes de 
enquadramento

Outros parâmetros, como 
fósforo e colimetria passarão 
a ser monitorados entre 2020 
e 2035, quando a bacia entrará 
em outra fase, para a reclassi-
ficação em classe 2.

Atualmente o Rio Jundiaí 
tem trechos em diferentes 
categorias — são 47 quilô-
metros na classe 2, outros 25 
quilômetros na classe 3 e 56 
quilômetros na classe 4.

GIULIANO MIRANDA - DCS

Rio foi despoluído após 33 anos de estudo, projetos e investimento
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“Sempre achei a Aifa 
uma potência no futsal 
e a Liga no futebol. A 
ideia, com apenas uma 
entidade, é fortalecer o 

esporte amador na cidade 
para que Indaiatuba seja 

referência na região”
Marquinhos, secretário 
municipal de Esportes

Primeira rodada da Copa Arena registra 42 gols

FUTSAL 

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Novo secretário quer unificar Ligas
Visite nosso site: www.maisexpressao.com.bresportes

Em entrevista, Marquinhos também fala em melhorias em outras modalidades 

O novo secretário mu-
nicipal de Esportes, 
Marcos Antônio de 

Moraes, o Marquinhos, re-
velou a vontade de tornar o 
futebol amador mais forte em 
Indaiatuba. Para isso, defende 
a bandeira de unificação das 
entidades responsáveis pela 
organização dos campeonatos 
na cidade: a Liga Regional 
Desportiva Indaiatubana (Lidi) 
e a Associação Indaiatubana de 
Futebol Amador (Aifa). 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, o novo secre-
tário declarou que uma das 
vontades, durante seus qua-
tro anos à frente da Pasta, 
é ter apenas uma entidade 
“cuidando” do esporte Ama-
dor. “Sempre achei a Aifa 
uma potência no futsal e a 
Liga no futebol. A ideia, com 
apenas uma entidade, é for-
talecer o esporte amador na 
cidade para que Indaiatuba 
seja referência na região”, 
explica.

Figura conhecida nos 
campos e quadras da cidade, 
Marquinhos reconhece que 
o desafio é grande. Não é de 
hoje que o assunto é “discu-
tido” e a cada início de ano 
a possibilidade de ter apenas 

uma entidade volta à tona, 
mas sempre algum empecilho 
acaba barrando a unificação.

Apesar da vontade, o novo 
secretário de Esportes garan-
te que tudo será conversado. 
“Vamos sentar e ‘discutir’ o 

assunto com os dirigentes das 
duas entidades”, diz. “Com 
a unificação das Ligas todos 
ganham: times, jogadores, 
comissão técnica, dirigentes 
das entidades e nós aqui da 
secretaria.”

Projetos 
Marquinho revelou outras 

ideias para deixar mais forte 
o esporte amador da cidade. 
Uma delas é a criação de 
um Campeonato Municipal, 
organizado pela Secretaria 
Municipal de Esportes.

Junto a esta competição, o 
secretário fala 
ainda em uma 
premiação em 
dinheiro para 
o campeão, o 
que deixaria 
o campeonato 
com um atra-
tivo a mais.  
“Lógico que 
esse valor não 
pode sair da 
Secretaria de 
Esportes e vamos buscá-lo 
junto à iniciativa privada”, 
lembra. 

A infraestrutura de cam-
pos e quadras também deve 
entrar na pauta do novo 
secretário. Segundo Marqui-
nhos, a ideia é construir mais 
dois campos, sendo um no 

Campo Bonito e um Centro 
Esportivo no Jardim Belo 
Horizonte. 

A iluminação de campos 
de futebol na cidade, pro-
messa não cumprida pela 
gestão anterior, também é 
vista com “bons olhos” pelo 
secretário, mas o mesmo ga-

rante não ser 
algo tão sim-
ples. “A ideia 
é sensacional, 
mas a despesa 
é muito gran-
de. Hoje seria 
a l g o  i n v i á -
vel se a obra 
d e p e n d e s s e 
apenas de re-
cursos do Mu-
nicípio, teria 

que ter um apoio do Governo 
Federal”, analisa. 

Para o futsal, o secretário 
fala em manter em execução 
as obras de construção dos 
ginásios do XII de Junho, 
XVI de Janeiro e no Centro 
Esportivo do Trabalhador 
(CET). 

O novo secretário munici-
pal Esportes, Marcos Antônio 
de Moraes, o Marquinhos, 
garantiu melhorias também 
em outras modalidades pra-
ticadas no Município, mais 
precisamente as que são de-
senvolvidas pela Secretaria. 

Com apenas 13 dias de 
atuação, Marquinhos conta 
que o momento inicial de tra-

ANGELO GOUVÊA

Quarenta e dois gols fo-
ram registrados no pontapé 
inicial da 7ª Copa Arena 
de Futsal, competição or-
ganizada pelo Clube 9 de 
Julho. As partidas foram 
disputadas no domingo e 
na segunda-feira, dias 8 
e 9.

O campeonato,  entre 
associados, conta com a 
participação das equipes 
Carlos Barbosa, Magnus, 
Intel l i ,  AABB, Pulo do 
Gato e São José, nas ca-
tegorias Adulto/Veterano 

(de 17 a 36 anos) e Máster 
(acima de 36 anos).

Na categoria Máster, a 
equipe Magnus venceu o 
Carlos Barbosa por 4 x 3. 
Já a AABB fez 3 x 0 sobre 
o Intelli. O São José goleou 
o Pulo do Gato por 5 x 1. 

No Adulto/Veterano os 
ganhadores foram Carlos 
Barbosa ,  que  venceu  a 
Magnus por 4 x 3 e a Intelli 
por 3 x 2. O Pulo do Gato 
fez 4 x 2 no São José. Já 
a Intelli venceu a AABB 
por 5 x 3.

A próxima rodada inicia 
hoje, dia 13, a partir das 19 
horas. (Confira a rodada 
completa no box) 

 
Competição

A Copa Arena de Futsal 
do Clube 9 é exclusiva para 
associados e esta edição 
conta com a participação 
de mais de 160 jogadores. 

Mais informações com 
o departamento de Espor-
tes do Clube pelo telefo-
ne (19) 3875 9833 ou no 
www.clube9.com.br.

Marquinhos promete ‘olhar com carinho’ 
para o futebol do Esporte Clube Primavera 

Melhorias também devem acontecer em 
outros esportes praticados no Município  

Primaverino de coração, 
o secretário municipal de 
Esportes, Marcos Antônio 
de Moraes, o Marquinhos, 
promete ajudar o Primavera 
com o que for possível. 

Ele lembra que não há 
possibilidade de tirar dinhei-
ro do “caixa” da Secretaria, 

7ª Copa Arena de Futsal Clube 9 de Julho
Rodada hoje, dia 13
Horário   Partida    Categoria 
19h    Carlos Barbosa x Intelli   Máster
20h    Magnus x AABB   Adulto/Veterano
21h    São José x Minas   Adulto/Veterano

Rodada domingo, dia 15
Horário   Partida    Categoria 
8h    Magnus x AABB   Máster
9h    São José x Minas   Máster
10h    Pulo do Gato x Minas   Adulto/Veterano
11h    Magnus x Intelli   Adulto/Veterano

Rodada segunda-feira, dia 16
Horário   Partida    Categoria 
19h    Magnus x Intelli   Máster
20h    Carlos Barbosa x AABB  Máster
21h    Carlos Barbosa x AABB  Adulto/Veterano

Fonte: Clube 9 de Julho

mas o apoio pode ser de 
outra forma. “Vamos sim 
ajudar o Primavera a buscar 
apoio junto aos empresários 
da cidade, para que os mes-
mos possam ver com ‘bons 
olhos’ o trabalho que vem 
sendo feito no clube nos 
últimos anos, que é muito 

bom”, diz.
Para o secretário, o Pri-

mavera é fundamental para 
a cidade. “É lindo ver o que 
tá acontecendo atualmente 
na Copa São Paulo, com 
o time bem e o torcedor 
comparecendo ao estádio”, 
reconhece. 

balho está sendo de visita aos 
polos esportivos da cidade. 
“Quero ouvir também a popu-
lação para realizar mais ações 
positivas nos centros”, diz. 
“Hoje temos uma ‘máquina’ 
funcionando muito bem no 
esporte, o que queremos agora 
é agregar outras melhorias 
para que tudo funcione ainda 
melhor”, revela. 

Marquinhos lembra ainda 
que está no início de trabalho. 
“Foi uma surpresa muito gran-
de e agradável ser convidado 
para ser secretário, algo que só 
chegou a mim por volta do dia 
15 de novembro. Apesar de ter 
uma boa relação com o futebol 
amador, quero que as pessoas 
saibam que agora sou o Mar-
quinhos do esporte”, diz.

Figura conhecida entre os esportistas, Marquinhos quer fortalecer o futebol amador da cidade
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Primavera perde e dá adeus à Copinha 
cultura & lazer

Academia Thiago Almeida Dama, em Indaiatuba, inova com aulas de MMA Fit  
CONDICIONAMENTO

Sonho do título chegou ao fim com a derrota de 3 x 0 para o Ituano na tarde de ontem 

A equipe do Primavera 
deu adeus ao sonho 
de conquista da 48ª 

Copa São Paulo de Futebol 
Junior e do jeito mais amar-
go: com uma derrota por 3 x 
0 para o Ituano, um dos seus 
principais rivais na região.

A partida, válida pela ter-
ceira fase da “Copinha”, acon-
teceu na tarde de ontem, dia 
12, no estádio Novelli Junior 
em Itu. 

Mesmo com o Primavera 
tendo melhor campanha e o 
Gigante da Vila ter recebido 
mais torcedores que o Novelli 
Junior, a Federação Paulista 
de Futebol (FPF), com base no 
regulamento da competição, 
decidiu mandar o jogo em Itu. 
O motivo, segundo a entida-
de, é que o estádio da cidade 
vizinha traria mais segurança 
aos presentes. 

Mesmo assim, a paixão do 
torcedor primaverino falou 
mais alto e muitos não se 
incomodaram em fazer uma 
pequena viagem de aproxima-
damente 30 minutos. Foram 
três ônibus e mais alguns 
carros particulares rumo a Itu. 

Mas se para torcida o fator 
campo não interferiu, o mes-
mo não se pode dizer dos os 
jogadores. 

Poucos minutos de “apa-
gão” foram suficientes para o 
Fantasma tomar três gols e ver 
o Ituano liquidar a fatura logo 
na primeira etapa. 

O primeiro tempo foi de 
total domínio do Ituano, mas 
o time só abriu o marcador 
aos 28 minutos do primeiro 
tempo. Fagner cruzou para 

Bassani marcar 1 x 0. 
Dez minutos depois o Galo 

ampliou o marcador, com 
Gustavo fazendo de cabeça. O 
Primavera parecia perdido em 
campo e um minuto depois, 
no ataque seguinte, o time de 
Itu fez o terceiro, novamente 
com Bassani. 

Na segunda etapa o Fan-
tasma da Ituana foi melhor, 
criou algumas oportunidades 
de gol, mas na maioria das 
vezes acabou esbarrando na 
forte marcação da defesa 
ituana. 

Dificuldades
Em entrevista ao Mais 

Expressão, o presidente do 
Tricolor, Eliseu Marques, la-
mentou as contusões durante 
o jogo. 

O volante Roger, que es-
tava machucado desde a par-
tida do último sábado, dia 7, 
quando o Fantasma venceu 
o Santa Cruz por 3 x 2, ficou 
pouco tempo em campo e 
voltou a sentir, deixando o 
gramado. Outras baixas foram 
do zagueiro Gabriel e o lateral 
Patrick que foram substituídos 
no decorrer da partida. 

Marques analisa e diz que 
o jogo foi definido em deta-
lhes. “Tivemos uns cinco mi-
nutos de apagão e acabamos 
sofrendo os três gols”, lamen-
ta. “Até voltamos melhor na 
segunda etapa, equilibramos 
o jogo, mas infelizmente não 
conseguimos colocar a bola 
na rede. Entretanto vejo que o 
desempenho do grupo foi po-
sitivo, pois, em uma competi-
ção com120 equipes, ficamos 
entre as 30 melhores.”

Além de eliminar o San-
ta Cruz, na primeira fase o 

Com quase seis meses 
de atuação em Indaiatuba, 
a conceituada academia de 
luta Thiago Almeida Dama, 
do campeão mundial de 
jiu-jitsu Thiago Almeida, 
segue inovando na cidade 
principalmente quando o 
assunto é artes marciais e 
atividades físicas. 

Dessa vez a grande novi-
dade são as aulas de MMA 
Fit, uma mistura de diver-
sas lutas, mas que não há 
o contato físico com outra 

pessoa. “São vários combi-
nações de lutas como muay 
thai, Karatê, judô,  capoeira 
e outras. A gente pegou 
essa mistura do MMA e 
transformamos numa ati-
vidade que qualquer pessoa 
pode realizá-las”, diz. “A 
intenção é visar sempre o 
condicionamento físico e 
as questões técnicas.”

Durante as aulas é pos-
s ível  aprender  a lgumas 
técnicas como queda, soco 
e defesa.

As atividades aprendi-
das durantes as aulas de 
MMA Fit também traz inú-
meros benefícios a saúde 
dos praticantes. “Melhora 
a agilidade, a coordena-
ção motora, flexibilidade, 
controla a agressividade, 
além de  ser  uma ót ima 
opção  pa ra  e scapa r  do 
stress”, diz Thiago. “Aqui 
você perde bastante calo-
rias, pois é uma atividade 
perfeita para quem quer 
perder peso.”

Fantasma da Ituana  até equilibrou o confronto na segunda etapa, mas acabou derrotado para o Galo de Itu

Torcida não se redimiu da decisão da Federação Paulista e compareceu ao estádio Novelli Junior

ANGELO GOUVÊA

Dependendo o biotipo 
da pessoa,  uma aula de 
MMA Fit, com uma hora 
de duração, pode levar a 
perda de até 700 calorias. 
“O ideal é fazer três vezes 
por semana, para aprender 
as técnicas de forma corre-
ta”, salienta Thiago. 

A  T h i a g o  A l m e i d a 
Dama fica localizada na 
Rua Humaitá, 1.369, no 
bairro Cidade Nova. Mais 
informações pelo telefone 
3392-2022. Aulas de MMA Fit são recomendadas para quem quer perder peso

ANGELO GOUVÊA

Primavera terminou como 
primeiro do Grupo 15. Foi 
um empate de 2 x 2 contra o 
Atlético Paranaense e duas 
vitórias: 4 x 2 sobre o União 
do Mato Grosso e 4 x 0 contra 
o CRB de Alagoas. 

Para o técnico Julio Ce-
sar, alguns fatores foram 
determinantes para a eli-
minação do Fantasma. “O 
campo de jogo de jogo aca-
bou favorecendo a equipes 
deles. Nós deixamos um 
pouco a desejar, sentimos 
o gramado, os meninos es-
tavam um pouco nervosos, 
tensos, e infelizmente não 
conseguimos sair da defesa 
com qualidade nos passes”, 
lamenta. “Mas todo o grupo 
está de parabéns, mesmo 
perdendo em momento al-
gum desistiram, e agora é 
levantar a cabeça e pensar 
no próximo trabalho.”
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JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Evento de férias na Viber tem 
avião e Laboratório de Bricks

cultura & lazer
CINEMA

EU FICO LOKO - Lançamento  -  Comédia  -  Classificação 
10 anos  -  93 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   14h05  /  16h35  /  
19h10  /  21h40
.......................................................................................................
ASSASSIN’S CREED - Lançamento  -  Ação / Ficção  -  Clas-
sificação 12 anos  -  115 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   15h00
3D - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   19h20
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   16h50
3D - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   21h55
.......................................................................................................
AS AVENTURAS DE ROBINSON CRUSOÉ - Estreia  -  Ani-
mação  -  Classificação livre  -  86 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12),  Sexta (13)   e  de  Domingo (15)  
a  Quarta (18):   14h00  /  16h15. Sábado (14):   somente  16h15
ATENÇÃO - para este filme ingressos promocionais: Crianças 
até 12 anos e estudantes R$ 6,00  /  Adultos R$ 12,00
.......................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - Pré-estreia  -  Ro-
mance / Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   18h25  /  21h10
.......................................................................................................
E L L E - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Drama / Suspense  
-  Classificação 16 anos  -  130 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (14):   13h45. *Atenção: para o Cine-
clube os ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em 
geral. Maiores de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
.......................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 2ª semana  -  Ani-
mação  -  Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   14h25  /  15h45  
/  18h50
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   17h10
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   14h30  /  20h15
.......................................................................................................
PASSAGEIROS - 2ª semana  -  Ficção / Romance  -  Classificação 
12 anos  -  111 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   18h45
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   21h30
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   16h10  /  20h40
.......................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 4ª semana  -  Comédia  -  Clas-
sificação 12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (12)  a  Quarta (18):   18h05  /  20h30
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   15h00  /  17h30  /  
19h45  /  22h00
.......................................................................................................
SING - QUEM CANTA SEUS MALES ESPANTA - 4ª semana  
-  Animação  -  Classificação livre  -  110 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   15h30  /  18h10
.......................................................................................................
ROGUE ONE - UMA HISTÓRIA STAR WARS - 5ª semana  
-  Aventura / Ficção  -  Classificação 12 anos  -  133 minutos
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (12)  a  Quarta (18):   21h15

Atrações estão disponíveis desde ontem, dia 12, e vai até domingo 

Duas atrações inéditas 
estão no Pavilhão da 
Viber desde ontem, 

dia 12, para animação das 
crianças nesse período de fé-
rias escolares. Até domingo, 
dia 15, o evento Férias em 
Família contará com inúmeras 
atrações, com destaque para 
um avião em tamanho real e 
um Laboratório Avançado de 
Bricks. 

Hoje, dia 13, o evento 
acontece das 14h às 21 horas. 
Amanhã e domingo, dias 14 e 
15, o espaço estará disponível 
das 12h às 20 horas. O ingres-
so para o evento custa R$ 2 ou 
a doação de um pacote de fral-
das geriátricas. As atrações 
têm valores cobrados à parte. 

A aeronave, brasileira e 
fabricada pela Embraer, faz 
parte do projeto Aerolân-
dia. A brincadeira acontece 
dentro do avião, onde serão 
vivenciadas experiências com 
o magnetismo dos imãs, a 
velocidade dos objetos, a 
energia elétrica dos corpos, a 
propagação do som e muitas 
outras atividades.

As crianças poderão in-
teragir ainda com os equipa-
mentos elétricos em funcio-
namento, com luz e som, e 
registrar todo esse momento 

com uma fotografia. 
Para acessar o avião, o 

custo será de R$ 20, o que dá 
direito a 20 minutos de diver-
são. Até 15 pessoas crianças 
podem brincar simultanea-
mente no avião. 

Outra grande atração será 
o Laboratório Avançado de 
Bricks, um espaço idealizado 
especialmente para os fãs de 
Lego. 

O Lab Móvel, um trailer 
com design inspirado nas 
famosas casinhas de Lego, 

é destinado para crianças de 
todas as idades que podem 
explorar as infinitas possi-
bilidades dos bricks em sua 
brinquedoteca e desenvolver 
projetos científicos e de inova-
ção em seus workshops. 

As crianças poderão ficar 
no laboratório até 30 minutos, 
mediante o pagamento do 
ingresso no valor de R$ 20. 

Diversão 
O evento também contará 

com outras atrações para as 

crianças e toda família. Uma 
delas será o Base, projeto de 
beisebol em Indaiatuba. 

Brinquedos infláveis e 
atividades circenses também 
estarão disponíveis pela equi-
pe do Tio Bocão. O evento 
contará ainda com praça de 
alimentação. 

O Pavilhão da Viber fica 
localizada na Rua Goiás, no 
bairro Cidade Nova 2. Mais 
informações sobre o evento 
na fan page facebook.com/
feriasemfamiliaindaiatuba.

Avião em tamanho real estará disponível até domingo no Pavilhão da Viber

CONCURSO 

Inscrições para o prêmio Nabor Pires já estão abertas

A Fundação Pró-Memória 
começou a receber desde a 
última segunda-feira, dia 9, as 
inscrições para a 16ª edição do 
Prêmio Nabor Pires Camargo-
-Instrumentista. O prêmio visa 
revelar novos talentos da música 
popular brasileira instrumental.

Após triagem, os dez fi-
nalistas participarão de uma 
audição pública, que será 

realizada dia 28 de abril, no 
Ciaei.

O melhor músico será 
premiado com R$ 8 mil, o 
segundo receberá R$ 6 mil, 
o terceiro R$ 5 mil, o quarto 
R$ 4 mil e o quinto colocado 
R$ 2 mil.

Os participantes que forem 
classificados entre a 6ª e a 10ª 
colocação receberão um cachê 

de participação no valor de 
R$ 500.

A ficha de inscrição e o 
regulamento completo do 
concurso estão disponíveis 
no site www.promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br.

Para se inscrever o can-
didato deverá gravar duas 
músicas em áudio (prefe-
rencialmente em CD), uma 

de Nabor Pires Camargo e 
outra de livre escolha, desde 
que faça parte do repertório 
de música popular brasileira 
e tenha duração máxima de 
cinco minutos.

As canções deverão ser 
enviadas juntamente com seis 
cópias das partituras de cada 
música e a ficha de inscrição 
devidamente preenchida para: 
Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba/13º Prêmio Nabor 
Pires Camargo/Rua Oswaldo 
Cruz, 1.015, Bairro Cidade 
Nova, Indaiatuba, SP. CEP: 
CEP 13334-010.

O período de inscrições 
segue até o dia 31 de março. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (19) 
3835-3588 ou pelo e-mail 
premionabor@promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br.

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

DIVULGAÇÃO

O prêmio visa revelar novos talentos da música popular brasileira instrumental
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“Esperamos lotar o salão e 
vender todos os convites que 

estão disponíveis, pois o evento 
conta com diversos tipos de 

pratos, desde salada até a comida 
japonesa, tudo à vontade”
Yoshihiro João Yamate, 

presidente da Acenbi Indaiatuba

SERTANEJO 

Marília Mendonça é atração na Faici 2017 e 
sobe ao palco no dia 12 de agosto 

Acenbi realiza 1º Jantar 
Dançante Noite do Sushi 
Evento acontece dia 4 de fevereiro no Parque Maeda em Itu 

Horóscopo de 13 a 19/01 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer
Estes dias podem ser muitas transformações importantes 
em sua carreira e em seus projetos profissionais. Possi-
bilidades de surgirem novas oportunidades de negócios 
envolvendo um aumento em suas finanças. Essa é a hora 
de criar sociedades e parcerias. Seus projetos e sonhos 
estão passando por uma revisão de objetivos.

Essa semana traz possibilidade se progresso ao Taurino. 
Ele pode conhecer pessoas que vem de longe e que pos-
suem uma consciencia filosófica importante e sua baga-
gem, pode vir a fazer viagens ou ter contatos com pes-
soas e empresas estrangeiras. Sua vida emocional pode 
estar em expansão, pois tende a se relacionar mais, por 
outro lado tende a ficar mais impaciente e gerar dis-
cussões. Tenha calma com as situações, o momento é 
de progresso, aproveite.

O geminiano estará vivendo fortes emoções e transfor-
mações profundas. Uma figura masculina considerada 
importante pode ter que sair de sua vida. Seu relaciona-
mento pode passar por dias de transformações profun-
das. Terá consciência da intensidade e maior objetivi-
dade que necessita colocar em seus projetos de trabalho. 
Um antigo trabalho pode estar chamando o nativo.

Os contratos, as relações sociais, os relacionamentos 
pessoais ou profissionais passam por transformações 
importantes principalmente na maneira com que se re-
laciona. As emoções podem ficar mais intensas e com 
isso, tornar-se ansioso, inquieto e irritadiço. Alguns 
sentimentos e emoções mal resolvidas podem vir a tona 
para serem solucionados.

Algo na rotina do dia a dia do leonino estará em mudan-
ça. Um namoro pode se tornar mais intenso ou terminar, 
seu trabalho pode exigir alguma reforma ou mudança no 
serviço ou solicita ao nativo que tome a iniciativa ou um 
cargo de liderança. Seu lar, seu ambiente doméstico e 
os relacionamentos familiares põem ficar mais agitados. 
Fortes desejos de reformar ou mudar  de casa. 

O virginiano sentirá um desejo de mudar seu interior e 
se tornar mais leve, mais brincalhão ao mesmo tempo 
uma mudança em sua maneira de relacionar-se pode 
acontecer. Bom momento para colocar “pingos nos is”. 
Você estará organizando melhor em sua cabeça fatos 
que o prendem e que o deixa ficar limitado diante da 
vida.

O libriano sente que essa seman pode ser meio pesada 
dentro de sua casa, seu lar e seus relacionamentos fa-
miliares, parecem pesar alem do seu limite. Algo pode 
mudar em sua vida doméstica nos próximos dias. Sua 
força e seu foco podem ser em melhorar seu nível finan-
ceiro e um novo contrato pode acontecer. Estará mais 
dinâmico e assertivo, e determinado a correr atrás de 
seu dinheiro. Um amor do passado pode ressurgir.

Seus irmãos, parentes (é possível receber a visita de um 
antigo parente ou rever fatos que criam dificuldades 
dentro do lar), e sua maneira de se comunicar estarão 
com uma forte tensão e precisará de uma boa percepção 
dos fatos que estão ocorrendo. Cuidado com a impul-
sividade e agressividade por estes dias. Controle seus 
impulsos, pois precisa atingir sua meta pessoal e de 
trabalho.

Seu foco será em sua força vital, em sua maneira de 
alimentar, ou como lida com suas finanças. O momento 
pede uma reorganização financeira. Não se envolva em 
gastos e situações de risco. Momento de baixa vitali-
dade, sua saúde é frágil e sua energia vital pede cuida-
dos reforçados com sua saúde, Sua maneira de falar 
pode provocar desentendimentos.

Esse momento trás mudanças importantes a nível pes-
soal e profissional indicando dias de possíveis tensões, 
o nativo não vai conseguir ficar parado, sossegado em 
sua casa (mesmo que queira). Há indicações de novos 
caminhos e sua vida social tende a ficar agitada. Há de-
sejos de mudar sua aparência de forma intensa.

Essa semana sugere ao aquariano que melhore ou renove 
seus sentimentos de apego emocional ou mental e renove 
suas atitudes. Sua sensação de solidão pode estar amplia-
da e se sentir isolado em meio às pessoas. Uma mudança 
profunda em seu mundo emocional poderá vir a ocorrer. 
Apesar de não querer, o momento é para reflexão e medi-
tação. Sentirá maior objetividade e determinação em atin-
gir suas metas profissionais.

Para aqueles piscianos que possuem um envolvimento 
na política ou em obras de assistência social, agora um 
trabalho social ou político pode passar por um processo 
de transformações importantes. É uma boa hora para 
planejar viagens e estudos importantes. Pode vir a fazer 
uma pós ou outra graduação superior.

DENISE KATAHIRA
Especial para o Mais Expressão
cultura@maisexpressao.com.br

A Associação Cultural 
Esportiva Nipobra-
sileira de Indaiatuba 

(Acenbi) realiza pela primeira 
vez o Jantar Dançante Noite 
do Sushi em parceria com o 
Parque Maeda. O evento será 
realizado no dia 4 de feverei-
ro, a partir das 20 horas, em 
Itu. O jantar será em prol da 
Escola de Língua Japonesa e 
da Acenbi.

Os convites já estão à 
venda no valor de R$ 60 até 
o dia 28 de janeiro. Após 
essa data até o dia do evento, 
os ingressos custarão R$ 70. 
Reservas de mesas só podem 
ser solicitadas em grupos 
acima de cinco pessoas, pelo 
telefone (11) 2118-6200. 

Os ingressos já podem ser 
adquiridos na secretaria da 
Acenbi, na Nab Perfumaria 
e Cosméticos, Indaia Pet, 
Nakayoshi e Bazar e Livraria 
Nipon. 

De acordo com o presi-
dente da Acenbi, Yoshihiro 
João Yamate, a expectativa é 
de “casa” cheia. “Esperamos 
lotar o salão e vender todos 
os convites que estão disponí-
veis, pois o evento conta com 
diversos tipos de pratos, desde 
salada até a comida japonesa, 
tudo à vontade”, conta. “O 
jantar é recomendável para 

todas as idades, pois é um am-
biente tranquilo e familiar.”

No convite está incluso o 
jantar, que acontece das 20h 
às 22 horas, e conta com sa-
ladas diversas (salada verde, 
maionese, palmito, salpicão 
e vinagrete); e japonesa (20 
tipos de sushi e 3 tipos de 
sashimi), pratos quentes (ar-
roz, risoto de camarão, lagarto 
ao molho, camarão marinado, 
salmão ao molho de alca-
parras, canelone 4 queijos e 
pernil pururuca). Bebidas e 
sobremesas serão cobradas 
à parte. 

O evento contará ainda 
com apresentação da banda 

Face Nova, que promete ani-
mar a noite com grandes hits. 

Condução 
A Acenbi está disponibi-

lizando um ônibus, no valor 
de R$ 10 por pessoa, que fará 
o transporte até a festa. A 
saída será às 
18 horas, na 
sede de campo 
da Associação, 
localizada na 
R u a  C h i l e , 
689, no Jar-
dim América. 
O retorno está 
programado para às 24 horas. 
“Quando for comprar o convi-

te, tem que solicitar o ticket de 
ônibus, caso tenha interesse 
em utilizar o transporte até 
o Parque Maeda”, explica 
Yamate. 

Mais informações so-
bre o evento basta conta-
tar a secretaria da Acenbi 

pelo telefone 
3834-2584 , 
ou no celular 
9.9778-4579 
e falar  com 
João Yamate. 
Dúvidas tam-
bém podem 
se esclareci-

das com Patrício Moniwa, 
pelo 9.9779-0965.

Muita comida deve marcar o Jantar Dançante Noite do Sushi em fevereiro

Marília Mendonça é 
uma das atrações 

confirmadas

DIVULGAÇÃO

A cantora Marília Men-
donça foi a primeira atra-

ção confirmada pela Feira 
Agropecuária, Indus-

trial e Comercial de 
Indaiatuba (Faici). 

Ela subirá ao pal-
co no dia 12 de 

agosto (sába-

do). A festa acontece de 4 a 
13 de agosto.

Com apenas 21 anos, Ma-
rília Mendonça já é reconhe-
cida no mundo sertanejo com 
suas músicas “Infiel”, “Alô 
Porteiro”, “Sentimento Lou-
co”, entre outros.

A l é m  d e 
cantora,  ela 

também é com-
positora de grandes 

sucessos como “É com 
ela que eu Estou” e “Casei de 
Novo”, de Cristiano Araújo; 
“Cuida Bem Dela”, de Hen-
rique e Juliano; “Os Anjos 
Cantam” e “Calma”, de Jorge 
e Mateus, e outras.

Faici 2016
A edição 2016 contou com 

shows de Jorge & Mateus, Pe-
dro Paulo & Alex, Henrique & 
Diego, Villa Bagagem e Roby 
& Thiago, Henrique & Juliano, 
Luan Santana, Fernando & So-
rocaba e César & Paulinho. A 
Faici ainda realizou o “Desafio 
do Bem” em prol ao Hospital de 
Câncer de Barretos e arrecadou 
doações de patrocinadores e o pú-
blico que participaram da festa. 

A Faici 2016 também re-
alizou a 2ª Feira Nacional 
de Ovinos de Indaiatuba que 
reuniu os melhores criadores 
do Estado de São Paulo em 
exposição e competição.
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Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/social
O adeus a mais um ídolo

Primeiro bebê de 2017 é um menino

24ª Reunião do Rotary Club 
Cocaes – a primeira do ano 

Parque Mall oferece estacionamento 
gratuito por doação de livros

Natal em família

Prefeito Nilson Alcides Gaspar é empossado

Indaiatuba Clube fez o melhor 
Réveillon

Mais uma vítima do “trágico 2016”, George Michael, no dia 
25 de dezembro. Aparentemente parece não pertencer ao mesmo 
panteão dourado que reuniu David Bowie, Prince e Leonard 
Cohen, mas com o passar dos anos, o jovem de parcos, de 53 
anos, era um ícone de semelhante estatura. O que talvez tenha a 
ver com a natureza de sua musicalidade – compositor refinado 
e popular ao mesmo tempo (características quase excludentes 
hoje em dia), ele exaltou as culturas dance, gay e elevou a 
música pop a outro patamar.

Natal 2017 na casa da amiga Adriana, com uma reunião 
bem íntima. Estavam presentes eu, Adriana, sua filha Manuela, 
a sobrinha Giovana e seu “namorido” Caio e seu irmão Arthur. 
Tudo muito bom, em uma noite deliciosa. Agradecido minha 
amiga, adorei! E não podemos esquecer que Giovana estava 
fazendo aniversário.

Nilson Alcides Gaspar 
(PMDB) tomou posse de 
seu cargo de prefeito de 
Indaiatuba, em cerimônia 
de posse ocorrida na Câ-
mara, ao lado de seu vice, o 
médico Túlio José Tomass 
do Couto. Na sequência, 
no Passo Municipal, foi 
empossado o secretariado. 
A solenidade no auditório 
da Prefeitura foi aberta com 
a leitura da Ata de Posse, 
seguida pela assinatura do 
Termo de Transmissão de 
cargo, feita inicialmente 
pelo então prefeito, An-
tônio Carlos Pinheiro e, 
depois, por seu sucessor. 
Após o discurso, Pinheiro 
colocou o brasão do muni-
cípio na lapela do novo pre-
feito. No dia 2 de fevereiro 
Gaspar deu posse aos novos 
conselheiros do Seprev. 

Na Virada do Ano, aconteceu no Indaiatuba Clube o que 
pode se dizer uma das melhores noites de Réveillon de Indaia-
tuba. O clube este ano estava muito, mas muito bom mesmo, 
com a presença maciça dos associados, em uma noite muito 
familiar, animada pela excelente Banda Medley, que não deixou 
nada a desejar. O Buffet Verona serviu sua deliciosa ceia que 
era esplêndida. Parabéns ao diretor social, Paulo Finatti, e ao 
Indaiatuba Clube, por este resgate de Réveillon das  antigas.  
No dia seguinte, foi dia de almoçar com a família no primeiro 
dia do ano. Muito bom saber que temos pessoas queridas ao 
nosso lado e que se importam com a gente. Feliz Ano Novo.

O primeiro parto realizado no Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), em 2017, foi para o nascimento de Daniel 
Alexandre Montevechi Marzano, pesando 2,955 quilos e me-
dindo 49 centímetros. 

A orgulhosa mamãe, Joselaine Alexandre Pereira, de 24 
anos, que estava com 39 semanas de gestação, conta que co-
meçou a sentir as primeiras dores no dia 30, e foi internada 
na noite do dia 31 de dezembro. “Apesar de eu estar sentindo 
muitas dores, não tinha dilatação. Por isso foi feita a cesárea”. 
E assim, à 1h do dia 1º de janeiro, Daniel veio ao mundo. O 
procedimento foi realizado pelo médico ginecologista e obs-
tetra, Gabriel Carvalho de Alvarenga. “Fiquei contente por 
ele ter nascido no dia 1º. Assim as festinhas de aniversário 
podem sempre acontecer no dia do nascimento”, avalia. Este 
é o segundo filho de Joselaine e seu marido, Gabriel Marzano. 

Com objetivo de incentivar a leitura, o Parque Mall iniciou na 
segunda-feira, dia 9, a campanha “Doe um Livro e não Pague o 
Estacionamento”. A promoção estará disponível aos clientes do sho-
pping até o dia 4 de fevereiro (sábado), sempre de segunda a sábado.

Para participar da campanha é simples. Ao validar o ticket do 
estacionamento, basta entregar um livro no guichê de cobrança e o 
cliente não pagará nada pelo período em que permanecer no shop-
ping. A troca do livro pelo ticket poderá ser realizada todos os dias 
da campanha, no horário de funcionamento do shopping: que é de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, e aos sábados da 9h às 16h.

Os livros a serem trocados devem estar em bom estado. Não 
serão considerados para troca apostilas (inclusive de cursinhos), 
livros didáticos de Português, Matemática, Geografia, História, 
Física, Química e Biologia; exemplares de idiomas, legislação e 
receitas; além de revistas, gibis e álbuns de figurinhas.  Todos os 
livros arrecadados pela campanha serão doados ao Instituto Brasi-
leiro Assistencial e Comunitário (Ibrac), para auxiliar no projeto de 
criação de uma biblioteca pública em Indaiatuba. 

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes fez sua primeira reu-
nião de 2017, o 24ª encontro ordinário da gestão da presidente 
Alair Lelli, realizado como sempre na Casa da Esfiha, na noite 
de terça-feira, dia 10. 

Na ocasião foi feita uma linda reflexão. Filosofia do Rotary: 
fundamentalmente é uma filosofia de vida que se propõe a solu-
cionar o eterno conflito entre o desejo de lucro pessoal e o dever 
de auxiliar o próximo. Essa é a filosofia do servir, representada 
pelo lema “dar de si antes de pensar em si”, baseada no princípio 
ético “mais se beneficia quem melhor serve”. Na sequência a 
presidente apresentou as metas do clube. O companheiro Jordão 
fez o companheirismo e a presidente encerrou a reunião.
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Aniversariantes da semana - Atento CT Toquinha da Raposa
Onde nascem os campeões: treinos de manhã, tarde 

e noite, com professores capacitados para atender di-
versas idades, entre 3 a 17 anos. Dê "bola" ao talento 
de seu filho!

Equipe Sub-17 da Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro em 
recente campeonato interno

O aluno Marcio Roberto comemorando seu aniversário na 
Escola de Futebol Oficial do Cruzeiro

O professor Wealey Melika e 
o aluno Elesbão em recente 
campeonato interno

O professor Wealey Melika e o 
aluno Felipe de Oliveira durante 
recente campeonato interno

Igor, Victor e Guilherme curtiram a primeira semana do Bota Fora 
de Férias do Indaiatauba Clube

Felipe, Mário, Pedro e Gabriel participaram da primeira semana do 
Bota Fora de Férias do Indaiatauba Clube

Betânia, Giovana e Pedro no  Bota Fora de Férias do Indaiatauba Clube

Vanessa celebrou dia 07/01Magnolia comemorou dia 05/01

Evandro comemora dia 15/01Emerson celebrou dia 11/01

Eliton celebrou dia 12/01Cassia comemorou dia 13/01

Cerimonialista Ivanilde Reis e Camila Hindi com a equipe do Ydaygorô

Cerimonialista Ivanilde Reis com seus amigos paulistas, Ana Paula 
e Tavinho, na Cafeteria Brigaderio da  Nina

A loja Coisas Antigas tem uma coleção de relógios para decorar 
ambientes e deixar o espaço ainda mais bonito. Vá conhecer a loja 
e conferir as lindas peças que a loja oferece.

Michele, Lucas e Gustavo, 
da Distribuidora Japa Águas, 
parceiros do Carvão Indaiá

Ivan, da Distribuidora da 
Indaiagua, com o representante 
Ronaldo Carvão Indaiá

Tom, Bruno e Gustavo do 
Açougue Filé na Brasa

A Miss Indaiatuba, Letícia Barbosa, escolhe todos os seus looks casuais nas Lojas Cris Bandeiras. 
Todos os estilos para quem quer ficar na moda e aproveitar cada momento do verão

A linda Giovana completou seu primeiro aniversário com uma festa 
muito linda e divertida no Buffet Indy Kids
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Sônia Fonseca fotos@maisexpressao.com.brnovidades

Barbearia/trajes masculinos

Vestidos de noiva Promoção Kostela do Japonês, 
gastronomia perfeita

Banquete Árabe

A Barbearia B4Alpha 
já está fazendo o maior 
sucesso. Pudera, o espaço 
oferece corte, barba, pig-
mentação, progressiva, 
hidratação, manicure e pe-
dicure e trajes masculinos, 
social e a rigor, com loca-
ção e venda, além de um 
bar onde o cliente poderá 
tomar cerveja ou chopp, 
com mesa de bilhar e TV  
com vídeo game. Com-
pletíssimo! Não deixe 
de conhecer na Avenida 
Itororó, 371, no Cidade 
Nova 2. Telefone: (19) 
3835-5411 e 3825-1592. 
Vale a pena conhecer!

A coleção Tutti Sposa você encontra na "A Nova Loja". Des-
lumbrantes vestidos de noiva, com modelos e padronagens di-
ferenciadas. Para quem vai casar é a melhor opção. Lembrando 
que você ainda pode comprar ou alugar. Vale também destacar 
a moda festa que está arrasando, longos e curtos, estampados 
e cores da nova estação, ternos, pajens, damas, debutantes e 
moda jovem até plus size. Loja completa. Não deixe de conferir! 
Whattsapp 9.9540-8836 e 3875-1760.

Não deixe de conferir na Vi-
torello a coleção verão de moda 
jovem, moda festa e fitness com 
incríveis novidades. Aproveite 
a promoção de legging estam-
padas com 20% de desconto, 
saia shorts por apenas R$ 39,90 
e muito mais. Imperdível!

O Laboratório Edna Ja-
guaribe, da Rua Siqueira 
Campos, 312, está com uma 
incrível novidade. Agora 
você pode fazer mamogra-
fia, papanicolau e exames 
de ultrassom sem neces-
sidade de pedido médico. 
Mais informações pelo te-
lefone 3328-2015. Para vo-
cês leitores do Mais Ex-
pressão desconto super es-
pecial. É uma facilidade!

O tosador 
Darik, com o 
c l i en t e  Joa -
quim, após o 
banho e tosa da 
Clínica Vete-
rinária Bicho 
Amigo

Com esse calor nada 
melhor do que uma refeição 
leve e nutritiva. Vá saborear 

no Polo Shopping o Banquete 
Árabe da Casa da Esfiha. Não 

existe nada melhor!

No editorial de moda da última Revista 
Mais Expressão, foi divulgado que esta sun-
ga é da loja Cris Bandeira, mas na realidade 
é da Kris Josy. Vale a pena conferir as últi-
mas novidades em moda para toda a família.

Casamento maravilhoso de Patricia Poker Lisboa 
e Otavio. "A Nova Loja" agradece a oportunidade de 
ter feito parte desse momento lindo e inesquecível. 
Felicidades ao casal.

Novidades 2017 
Desconto de 10% todas 

às terças e quartas-feiras 
na Flor de Lis Cabelo, De-
pilação & Esmalteria. Des-
conto válido para todos os 
serviços: cabelo, manicure, 
pedicure,  depilação, limpe-
za de pele, alongamento de 

cílios e design de sobrancelhas. Aproveite esse desconto especial e agende o seu horário pelos 
telefones: (19) 3825-0623 ou (19) 99921-7576 (WhatsApp). Rua Alberto Santos Dumont, 
1.209 - Cidade Nova 1 - entre as ruas Ademar de Barros e Tuiuti. 

Decoração

Quando pensar em decoração, a Adelaide Decoração é a 
melhor opção. Lá você encontra curtinas, persianas, papel 
de parede, colcha sob medida, almofadas, pisos laminado/
vinilico e tapetes. Tudo que há de mais moderno e sensa-
ção do momento você encontra na loja. Atendimento dia-
riamente no horário comercial e aos sábados só com hora 
marcada. Pagamento com cartão e dividido 5x com cheque 
ou boleto. Faça um orçamento sem compromisso. Demais!

A competente equipe, Lais Caroline - Técnica em radiologia, Israel 
Moraes - Médico, Talita Celestino - gerente administrativa e Erica 
Simoes - recepcionista

Thalita e Gabriella

Albert, Neto e Nilson

Kauê e Sérgio da Packing Grup
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social & gastronomiafotos@maisexpressao.com.br Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

Ricardo e Oliveira, no Restaurante Casa da Moqueca, situado na  
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Murilo e Thalita, na Hamburgueria Crazy For Burger, que fica na 
Rua 24 de Maio, 790 - contate-nos: 3328-1319

Mateus e Orlando, no Restaurante Açafrão, situado na Rua Martha Camargo Ifanger, 
18. Contate-nos: 3885-5434

Leonardo, Evelise, Eduardo, Jonathan, Catarina e Adrieli, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada 
Avenida Presidente Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Gabriele, Angélica, Letícia e Ana Paula, na Pizzaria Skinão, situada na 
Rua Tocantins com a marginal do Parque Ecológico. Fone: 3875-7916

Carlos Eduardo e Albertino, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Armando e Geane, na Pizzaria Babbo Giovanni, localizada na Avenida Presidente 
Vargas, 1.540 - Telefone: 3834-1008

Sandra, Ivani e Victor - Familia Semeghini, no Fit Burguers, localizado na Avenida 
Presidente Kennedy, 1.195

Diogo e Alexandre, da Fit Burguers, situada na Avenida Presidente Kennedy, 1.195Bianca, Ingrid, Wellington e Joel, no Fit Burguers, que fica na Avenida Presidente Kennedy, 1.195

Alvaro, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha Camargo 
Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434
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LOCAÇÃO

VENDA

CA05555 - VILLAGGIO DI ITAICI - 
AT 150m², AC 100m² - 03 dormitóri-
os sendo 01 suíte, WC socisal, sala 
dois ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, espaço gourmet, chur-
rasqueira, garagem. R$ 450.000,00

CH01611 - RECANTO DOS PÁSSAROS - AT 10.000m², 
AC 450m² - 03 suítes todas com closet, sendo 01 delas 
máster com hidra, sala de TV, sala ampla 03 ambientes 
toda com vidro, lavabo, cozinha americana com armários, 
despensa, área de serviço, escritório independente com 
WC, área de lazer com churrasqueira, piscina com hidra 
aquecida, lago, nascente, garagem para vários autos. Imóvel 
com vista panorâmica ao lado de área com reserva, dessa 
forma tem disponível mais 6.000m² de terreno para o uso. 
R$ 2.200.000,00 *Aceita permuta por terreno e casas de 
menor valor.

CA06866 - PARK REAL - AT. 150m² AC. 110m² 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, co-
zinha, lavanderia, área de churrasqueira coberta, 
pé direito alto,  garagem para 02 autos, condomínio 
com salão de festa, campo de futebol, quadra po-
liesportiva, portaria 24 hrs. R$ 400.000,00 

AP03294 - FLORENCE - AU.72 m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, área 
de serviço, elevador e garagem para 1 auto 
coberta. R$ 380.000,00

caderno de negóciosNº 729

CASAS

CA06853 - JARDIM BELA VISTA - AT 250 m² AC 
120 m² - 03 dormitórios 01 suíte com ar condicio-
nado sendo 01 dormitório com armários, WC social, 
cozinha, sala 02 ambientes,  lavanderia, quintal 
01 banheiro externo, área de luz,  corredor amplo, 
portão eletrônico,  cerca elétrica, garagem para 03 
autos, excelente localização,  banheiros com box. 
R$ 1600,00+IPTU
CA06813 - JARDIM ESPLANADA - AT 398m², AC 
319m² - 04 dormitórios sendo 02 suítes uma delas 
máster, WC social, sala intima, sala ampla dois 
ambientes, lavabo, área de luz, cozinha planejada, 
lavanderia, quintal amplo, churrasqueira, garagem 
para 04 autos. R$ 3.000,00  + IPTU.
CA06857 - MONTREAL - AT. 150 m² AC. 163 m² - 3 
suítes (1 com closet c/armário), sala para 2 ambien-
tes, cozinha americana planejada, despensa, lavabo, 
área gourmet com churrasqueira e pia , lavanderia, 

quintal gramado e garagem para 2 autos. Excelente 
acabamento. R$ 3.000,00 + COND + IPTU.
CA06566 - PQ SÃO LOURENÇO -  AT. 300 m²- AC. 
180m²-  Sobrado com 02 dormitórios, sala cozinha 
WC, social, 02 vagas de garagem, amplo quintal R$ 
1.700,00 + IPTU.
CA06408- Lindo Sobrado com 03 dormitórios sendo 
01 suite master, com ar condicionado e sacada, 01 
dormitório de solteiro com armário, e 01 dormitório 
sem armários com ar condicionado, 2 WC Social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, área gourmet, 
garagem para 02 carros cobertos. R$ 2.000,00 + IPTU
CA06843 - CASA VILA GEORGINA -  AC. 60 m² -com 
um dormitório, sala de estar, cozinha, banheiro social 
e garagem para 2 carros. R$ 900,00
CA06869 - JARDIM MOACYR ARRUDA - AT.120m² 
AC.110m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 
04 autos, área de lazer com piscina, quiosque, R$ 
1.700,00 + IPTU + CONDOMÍNIO

CA04821 - JD MORADA DO SOL - AT.80M² - PISO 
SUPERIOR - 02 dormitórios, sala cozinha, wc social e 
lavanderia. Não possui garagem. R$1.000,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP03250 - BELVEDERE - AU 66,5m² - 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social, sala ampla, varanda gour-
met, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.
AP02300- AU 90 m² -  03 dormitórios sendo 01 com 
armário e cama , sala com mesa, home, sofá e tv, WC 
social, cozinha planejada com geladeira, microondas, 
fogão e exaustor, , lavanderia com má quina de 
lavar,garagem para 02 autos cobertos. .  R$ 2.000,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU. **Apartamento totalmente 
mobiliado**
AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 dormitóri-
os sendo 1 suítes planejada, sala dois ambientes, 
banheiro social, roupeiro no corredor, cozinha ameri-

cana com planejados e cooktop, 2 vagas cobertas. 
Condomínio com área de lazer completa. 1.900,00 
+ COND. + IPTU.
AP03280 - APARTAMENTO VILA BRIZZOLA  
AU:73m² com 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala dois 
ambientes,  banheiro social, cozinha planejada e 1 
vaga de garagem. Condomínio com área de lazer 
completa. R$ 1.200,00 + COND + IPTU.
AP01405 - CENTRO - AU 80m² - 02 dormitórios c/ 
armários (01 suíte), WC social, sala com varanda, 
cozinha c/ armários, lavanderia, garagem para 01 
auto. R$ 1.000,00 + COND. + IPTU
AP01901 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 85 m²- 03 dor-
mitórios planejados, sendo 01 suíte, WC social, sala 
02 ambientes, terraço gourmet, cozinha, área de 
serviço, 02 vagas no subsolo.Área de lazer completa.
R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - AU 50m² - 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, garagem para 
01 auto. R$ 800,00 + condomínio + IPTU.

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

AP02761 AU:64m² APARTAMENTO com 3 dormitórios, sala para dois ambientes, banheiro social, 
cozinha com gabinete, lavanderia e uma vaga de garagem. Condomínio com portaria 24h, salão de 

festa, quadra poliesportiva, quiosque com churrasqueira e área vede. Valor R$ 205.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00254 – COND. AZALEIA 3 dorm,-
cozinha com armários, 1 vaga portaria 
24 horas, área de lazer R$ 900,00 + 
cond. 250,00 + Iptu
AP00483 COND BELVEDERE 3 
dorm. Sendo 1 reversível, 1 suite, cozi-
nha amaricana com planejado, 1 vaga, 
área de lazer com piscina, quadra, mini 
golf,  com sacada na sala R$ 1.200,00 
+ cond.350,00 + IPTU
AP00436 – BOSQUE DOS INDAIAS 
2 dorm. Sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia e WC, portaria 24 hs. R$ 
900,00 + cond. 200,00  
AP00457 – CIDADE NOVA II - Apto 
novo, 1ª locação. 7º andar. SOL DA 
MANHÃ. Todo em Porcelanato. Va-
randa Gourmet na sacada com pedra 
em granito. 3 Dormitórios (1suíte e 1 
dormitório ricos em armários). 2 wc 
(Suíte e Social) box em vidro e todos 
os acessórios instalados: chuveiros, 
metais, ducha higiênica, gabinete e es-
pelho. Coz. Americana planejada, com 
grande bancada em granito e cooktop 
instalado. Lavanderia com armários 
e vidro divisor de ambiente. 2 vagas 
amplas no subsolo tipo gaveta. R$ 
1.900,00 + cond. 400,00 + Iptu 100,00
AP00462 – SOLAR DO ITAMARACA 
– Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planejado, 
sala com 2 ambientes, varanda, WC 

social, coz planejada, lavand com 
armários, R$ 1.300,00 + Cond 550,00 
+ 74,00 IPTU, c/ elevador e janelas 
anti ruído.
AP00476 – BOSQUE DO INDAIAS 
– 2 dorm. Sala 2 amb 1 wc, cozinha 
com armários e fogão, 1 garagem R$ 
1.000,00 + cond 200,00 + Iptu
AP00481 – EDIF, PLACE VIEW – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Cozinha americana, 
2 vagas de gar, piscina, churrasqueira. 
R$ 2.500,00 incluso Iptu e condomínio
AP00489 – SPAZIO ILLUMINARI – 3 
dorm. Sendo 1  suite, coz. americana, 
sala 2 ambientes. Com área de lazer 
total .R$ 1.000,00 + cond + Iptu.
AP00498 – SÃO CONRADO –  2 
dorm. grande Sendo 1 suite  grande, 
sala cozinha grande, sem condomínio 
R$ 750,00
AP00509 – BOSQUE DOS INDAIAS- 
2 dorm. Sala 2 amb, WC, coz e lavan-
deria, R$800,00+cond. 200,00 + Iptu
AP00510 –PREMIUM RESIDÊNCIA 
– 3 dorm.sendo 2 suite, 1 dorm. 1 co-
zinha com armário,  sacada gourmet 
com pia e churrasqueira.  2 vaga de 
garagem Área de lazer completa R$ 
2.000,00 + cond 260,00 + IPTU
AP00491 – CONDOMINIO DI BARI 
– 2 dorm. 1 suite com elevador 1wc 
social 67,08m2, 1 vaga R$ 1.100,00 

+cond. 180,00 proximo ao Walmat, 
Shopping Polo
AP00528 – COND. IBIRA UMUARA-
MA – 2 dorm. sendo um com guarda 
roupa ,cozinha com armários , 1 vaga 
de garagem coberta  R$ 900,00+cond. 
250,00 + IPTU
CC.00351 – COND. SANTA CLARA 
– 4 suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 am-
bientes com lavabo, coz, planj. Lavand 
com armários, varanda gourmet com 
churrasqueira, pisc jardim, quarto de 
empreg com WC., 4 vagas sendo 2 co-
bertas.   R$ 5.000,00 com cond. e IPTU.
CC00411 – COND. VISTA VERDE 
– casa nova com 3 dorm. sendo uma 
suíte, 1wc. Sala com lavabo, cozinha 
com armários , garagem coberta, la-
vanderia e churrasqueira. R$ 2.000,00 
( incluo condomínio e IPTU.
CA00957 – VILA SORIANO 3 dorm., 
sala, cozinha, 1 suite, lavanderia  e um 
pequeno quintal ,1 vaga  R$ 1.300,00 
+IptuCA00982 – Vila Ruiz Peres- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima 
ao centro e parque ecológico com 
cômodos grandes sendo e edícula 
no fundo com 1 dorm, sala e cozinha, 
wc , na frente 2 dormitórios,  copa e 
cozinha separada ambas com pia ,1 
sala grande ,1 banheiro, 1 cômodo para 
dispensa ou quarto, garagem para 32 

carros, R$ 2.000,00 aceitamos  pro-
posta de locação so da casa da frente. 
150,00 M2 construída, 250,00 M2 total 
CA 01000 – CIDADE NOVA – Comer-
cial ou Residencial -  3 dorm. Sendo .  
suítes 2 WC, 3 salas , área gourmet 
com churrasq coz americana com sala 
de janta,lavanderia fechada, garagem 
para 5 carros, câmeras de segurança 
, cerca elétrica portão eletrônico.  3 
dorm.  1 wc social, copa cozinha, ampla 
sala de visita, com jardim de  inverno  
, portão eletrônico, garagem para 3 
carros e quintal.R$ 2.400,00
CA01006 – CECAP -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos pequenos  
R$1.100,00
CA01016 – CENTRO – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia coberta, 
pequeno quintal no fundo, garagem 
coberta. Próximo ao shopping Jaraguá 
R$ 1.500,00 + Iptu
CA01019 – JD. ESPLANADA –So-
brado Pavimento superior 1 suíte 
máster com closet + 2 dorm. 1 wc, 
sala intima, sala TV, todos os dorm. 
com  sacada. Piso inferior, cozinha, 
dispensa, sala intima, sala de jantar, 
sala de estar/TV, escritório, lavabo, 
área de serviço, garagem coberta 
para 2 coberta e 2 descoberta. R$ 
3.000,00 + Iptu

CA01021- JARDIM ANDROVANDI 
– 2 dorm. Coz. WC, lav. Coberta e 1 
vaga R$ 900,00
CA01046- JARDIM CALIFÓRNIA – 
varias casas de 1 e 2 dorm. Tipo apto , 
WC com Box, coz. e sala sem garagem, 
R$700,00 a 850,00`
CA01051 – JARDIM MORUMBI – 2 
dorm. sendo 1 suite,  cozinha, sala, 
WC. Churrasqueira, gar coberta e fe-
chada para 2 carros R$ 1.000,00 + Iptu
CA001072 – JD. ALICE – são 2 dorm. 
sendo um com suíte ,  sala, cozinha 1 
wc social  sem garagem por R$ 900,00 
CA01093 – CIDADE NOVA – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- 
piso superior 3 dorm. sendo suíte com 
banheira, 1 wc social no fundo edícula 
com 1 dorm. 1 wc pequeno, portão 
eletrônico ,R$ 2.400,00 + IPTU 130,00
GL00015 – DISTRITO  INDUSTRIAL 
– 2000 m2 AC em terreno de 3000 m2, 
PE direito 12m 15 vagas garagem, com 
instalação ADM, recepção, escritório e 
laboratório, almox. Refeitório  e vestiá-
rio R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIA-
TUBA  4suites máster com saca-
das-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, cozinha 
planejada, salão de festa com cozinha, 
varanda e churrasqueira R$ 6.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

AP00333 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 57m² A/C: 57m²
R$ 215.000,00 

AP00468 – Condomínio Fechado 03 
dormitórios. sendo 01 suíte A/T: 84m² 
R$ 255.000,00

AP00261 – Condomínio Fechado  
02 dormitórios. A/T: 60m² A/C: 60m²
 R$ 235.000,00

Monte Mor - Gleba na Estrada Municipal de Indaiatuba a Monte Mor 
2.571.800 m2 R$ 110,00/m2

AP00149 -  Condomínio Fechado  
03 dormitórios. A/T: 78m² A/C: 78m²
 R$ 290.000,00

Área 1: excelente área para loteamento – gleba adjacente ao bairro Campo Bonito  3.000.000 m2 ( três milhões), 
R$120,00/m2 – área 2  Campo Bonito, 1.839.878 m2  R$ 130,00/m2

AP00486  - Cond Maroc   
3 dorm. Sendo 1 suite , com área de 
lazer total  at 85m2  R$ 500.000,00
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140591 - CONDOMÍNIO HELVETIA 
PARK – AT 490 M² - R$ 350.000,00

380591 – JARDIM REGINA – AC 150 M² 
- 3 DORM SENDO UMA SUÍTE / 4 GAR 
– R$ 560.000,00

384341 – JARDIM HUBERT – AC 111 M² 
- 3 DORM / 3 GAR - R$ 1.400,00

768491 – JARDIM FLÓRIDA – AC 180 
M² - 3 DORM / 6 GAR – R$ 1.500,00

830591 - JARDIM RESIDENCIAL DA VIL-
LA SUIÇA – AC 274 M² - 4 DORM SENDO 
3 SUÍTES / 4 GAR – R$ 4.900,00 + COND 
+ IPTU

85298 – JARDIM MORADA DO SOL 
– AC 90 M² - 2 DORM / 1 GAR – R$ 
1.000,00

920591 - JARDIM RESIDENCIAL VENE-
ZA – AC 120 M² - 3 DORM SENDO UMA 
SUÍTE / 2 GAR – R$ 297.000,00

939491 – CENTRO – AC 140 M² - 2 DORM 
/ 2 GAR – R$ 390.000,00 / R$ 2.100,00

65822 – JARDIM ESPLANADA – AC 
168 M² - 2 DORM SENDO UMA SUÍTE/ 5 
GAR – R$ 2.000,00

228491– JARDIM ESPLANADA II – AT 
300 M² - R$ 230.000,00

339491 - CONDOMÍNIO JARDIM VISTA 
VERDE – AC 160 M² - 2 DORM SENDO 
UMA SUÍTE/ 2 GAR – R$ 530.000,00

350591 – CIDADE NOVA – AC 143 
M² - 2 DORM / 2 GAR – R$ 1.500,00
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VERIFIQUE OUTRAS OPÇÕES 
E FOTOS NO FACEBOOK- 

PREDIALIMOVEIS

EXIJA A CREDENCIAL
DO SEU CORRETOR!

www.localizaimoveis.net   com fotos de imóveis para venda 

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

COD.223 – CIDADE JARDIM – 
R$310 MIL – 2dorms(1st c/closet), 
sala, coz planejada, WC, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
COD.232 – JD.BRASIL – R$170 
MIL – 2dorms, sala, coz, wc.
COD.256 – VL.VITORIA – R$325 
MIL – 2dorms, sala, copa, coz, wc
COD.260 – CENTRO – R$500 
MIL – 2dorms grandes, sala, copa, 
coz, WC, lavand., quintal, gar. 
para 1 carro.

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E DA 
CONSTRUÇÃO - CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.302 – JD.MOACYR ARRUDA 
– R$450 MIL – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz planejada, WC, 
lavanderia, edícula com dorm e WC, 
churrasq., garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
CS.306 – JD.BELO HORIZONTE 
– R$320 MIL – 3dorms(1st), sala 
grande, coz planejada, wc, portão 
eletrônico, gar. coberta p/ 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavand., gar.. 

CONDOMINIOS FECHADOS – 
CASAS 

 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.

CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de 
estar, jantar e TV, copa, coz, lavan-
deria, escritório, dispensa, sacada, 
aquecedor solar, dorm. De empre-
gada c/WC, piscina, área gourmet, 
garagem coberta p/2 carros e des-
coberta p/3 carros.
CA.342 – COND.TERRA MAGNA – 
R$998 MIL – 3dorms (1reversivel), 
sala de estar, jantar, TV, lavabo, coz 
americana, piscina, churrasqueira, 
Ra condicionado.
CA.367 – COND.ONTREAL – R$390 
MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambien-
tes, coz americana, lavanderia, WC, 
churrasq. c/pia, garagem coberta 
para 1 carro e descoberta p/1 carro.
CA.407 – COND.MARIA DULCE – 
R$980 MIL – 4dorms(1st), sala de 
estar e jantar, copa, coz, lavabo, 
piscina, churrasqueira, , garagem 
coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA.499 – COND.BEIRA DA MATA 
– R$980 MIL – 4sts, sala de estar, 
jantar e TV, lavabo, copa, coz, 
lavanderia, dorm. De empregada, 
sacada, piscina, churrasqueira, 
garagem  para 4 carros.

APARTAMENTOS

AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 
MIL – 3dorms, sala, coz, 2wc, WC 
de empregada, lavanderia, saca-
da, 1 vaga de garagem coberta

AP.528 – JD.ALICE – R$220 MIL – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
garagem para 1 carro.
AP.542 – CHACARA DO TREVO 
– R$370 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz, varanda, 2 
WC, garagem coberta para 2 carros.

TEMOS CASAS E APARTAMEN-
TOS FINANCIÁVEIS 

Consulte- nos!

TERRENOS

TE.24 – JDS DI ROMA – R$150 
MIL – 300m²  

TE.04 – VL GEORGINA – R$680 
MIL – 436m² COMERCIAL
TE.14 – CIDDE NOVA – R$450 
MIL – 391m²
TE.17 – PQ.LAGUNA – R$50 MIL 
mais parcelas – 170m² 
TE.31 – COND.QUINTAS TERRA-
COTA – R$190 MIL – 1.200m²
TE.41 – JD.ESPLANADA – R$261 
MIL – 300m²
TE.42 – ESTRADA DO MIRIM – 
R$3.905.000,00 – 71.000m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APAR-
TIR DE 21.000 M²  R$250 MIL

CH.717 – PQ.DA GRAMA – R$220 
MIL – AT: 5.130m²
CH.718 – FOGUETEIRO – R$190 
MIL – 1000m²
CH.722 – FOGUETEIRO – R$700 
MIL – dorm, sala, coz, WC, poço 
artesiano fornece água 3000l/h, a 
chácara fica a 50m do asfalto, tem 
água e esgoto na rua
CH.730 – JD.DO EDEM/SOROCA-
BA – R$2.600.000,00 – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz, lavabo, 
lavanderia, WC, casa de caseiro, 
piscina, churrasqueira, quiosque de 
sapê, quadra de tênis.
SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL 
– casa terrea c/ garagem e campo de 
futebol AT: 419, 50m²  AC:309,05m²               

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 
DORMITÓRIOS

JD.CARLOS ANDROVANDI –  
R$500,00 – 2dorms, sala, coz, WC, 
sem garagem
JD.CALIFORNIA – R$530,00 – 
dorm, coz, WC, sem garagem
JD.MORADA DO SOL – R$580,00 
– dorm, coz, WC
JD.CARLOS ANDROVANDI – 
R$600,00 – 2dorms, sala, coz, WC
JD.MARINA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL. BRIZOLA – R$650,00 – dorm, 
coz, WC
CIDADE NOVA – R$650,00 – dorm, 
sala, coz, wc
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 
– dorm, coz, WC, entrada de moto
JD.MARINA – R$750,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, entrada de carro.
CENTRO - R$770,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.NELLY – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – dorm, 
sala, coz, WC, entrada para carro.
JD.MORADA DO SOL  -  R$850,00 
– dorm, sala, coz, 2wc
VL.MERCEDES – R$850,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
CIDADE NOVA – R$900,00 – 
3dorms(1st c/a/e), sala, coz c/a/e, 
WC, quartinho de despejo, garagem

VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavand., sem garagem
PQ.SÃO LOURENÇO – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.MERCEDES – R$940,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem
SANTA CRUZ – R$950,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.REMULO ZOPPI – R$1000,00 – 
dorm, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
PQ.DAS NAÇÕES – R$1000,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.RENATA – R$1080,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, garagem.
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula
PQ.SÃO LOURENÇO – R$1.100,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 
2dorms, sala, copa, coz, , wc, quar-
tinho nos fundos, garagem
JD.ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem. Nos fundos 
;dorm e WC
JD.COLONIAL – R$1500,00 – (SO-
BRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . 
em baixo:sala, coz, WC, as, gara-
gem p/2 carros, portão eletrônico.
JD.REMULO ZOPPI – R$1500,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 1 
vaga de garagem
JD.AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.

JD.MONTE VERDE – R$2.500,00 
– COMERCIAL – 3dorms(1st), 
sala, coz americana, WC, as, entr. 
de carro
CENTRO – R$1.800,00 – COMER-
CIAL -   4 salas,  recepção, 2 wc 
(1 para cadeirante),  coz,  dorm de 
despejo nos fundos

CASAS EM CONDOMINIO

PORTAL DAS ACACIAS – R$ 3 
MIL – SOBRADO PISO SUPERIOR: 
3dorms c/ ar condicionado(2st), wc 
social,  PISO INFERIOR: sala 2 
ambientes, coz c/a/e, lavanderia, 
churrasqueira, garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – 
sobrado – 3sts, dorm reversível, 
sala 2 ambientes, coz planejada, 
piscina, churrasqueira, WC externo, 
garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$530,00 – 
1dorm, sala, coz, wc, sem garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 
– dorm, sala, coz, WC, as
JD.PARAISO – R$700,00 – dorm, 
sala, coz, WC, as, entrada de carro.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$700,00 – 
2dorms, sl, coz, WC, 1vaga de gar.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de gara-
gem (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, 
coz, WC, sacada, 1 vaga de gar.
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)
JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dor-
ms, sala, coz, wc, 1 vaga de gara-
gem (SEM CONDOMINIO)

ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, garagem.
JD.MORUMBI – R$1.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO CONDOMINIO E IPTU)
JD.PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem
JD.PAU-PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
VL.FURLAN – 1.500,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
VL.BRIZOLA – R$1.500,00 – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz, wc, as, garagem coberta para 
2 carros 

CHÁCARAS

PQ.DAS BANDEIRAS – R$2.400,00 
– 2dorms(1st), sala, wc social, coz, 
lavabo, churrasqueira com pia, 
salão de festa, 2 piscinas com wc, 
entrada de carro.

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 
– 45m², wc
CIDADE NOVA – R$600,00 – 34m², 
WC, mesanino
JD.MORADA DO SOL – R$900,00 
– 50m², wc
JD.FLORIDA – R$1.200,00 – 115 
m², 2wc
JD.MORADA DO SOL – R$1.380,00 
– 1 salão com 45m², wc e 1 salão 
com 65 m², wc e balcão
JD.DOS COLIBRIS – R$1.500,00 
–   80m², com 2wc e duas portas 
de entrada.

JD.DO VALE – R$1.700,00 – 80m², 
wc, copa.
JD.MORADA DO SOL – R$1.900,00 
– 100m², 2 wc, piso frio.
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 
– 130 m², wc.
JD.DO VALE – R$2.200,00 – 
150m², wc
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 
- 150m², WC
CENTRO – R$4.500,00 – 250m², 
coz, WC para cadeirante, WC social, 
mesanino, garagem para 4 carros
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 
260m² + 100m² de terra

SALAS

VL.SFEIR – R$900,00 – 40m², 
coz, wc.
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRA-
NADA – R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² 
com WC privativo, 1 vaga de gara-
gem, no edifico : elevador, escadas, 
serviço de limpeza, portaria virtual, 
monitoramento 24h, WC para 
cadeirantes.
JD. PAU-PRETO – R$1100,00 + 
COND. – sala para área de saúde 
c/wc privativo, incluso água, luz, 
IPTU, ar condicionado, lixo branco.
CENTRO – R$1200,00+COND. 
– 46m², recepção externa, ampla 
sala de espera, ar-condicionado, 
WC privativo
VL.CASTELO BRANCO – R$2 
MIL – 46m², 2wc, 1 vaga de garagem

GALPÃO

JD.SANTA RITA – R$4.400,00 
–  219m², escritório, 4wc.
DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 
MIL –  658m²

CASAS VENDE-SE

OPORTUNIDADE! APARTAMENTO De 
02 Dormit. 01 Vaga De Garagem 60M² De 
Construção. R$35.000,00 De Entrada + 
R$2.000,00 Por Mês Direto Com O Propr. 
F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57,  01 Dormitórios Sala,  
Cozinha –Wc Social- Lavanderia,  Gara-
gem. Toda Em Em Estrutura Para Sobra-
do. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. Financ,  Ou Terreno 
No Negócio. Ou Ainda,  Entrada + Parce-
lamento Direto Com Proprietário F=3017-
2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! PARA INVESTI-
MENTO: 02 Residências Edificadas Em ½ 
Lote De 130M²,  De Frente PpA Rua Silvio 
Candelo Em Pleno Centro Comercial. R$ 
260.000,00 F=19-3017-2608/99762-7997. 
Aceita Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-10 Oportuidade Única 
01 Dormitórios Sala,  Cozinha –Wc 
Social- Lavanderia,  Garagem. + 01 Cõ-
modo E Wc Nos Fundos. Valor: Apenas: 
R$180.000,00. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
M.SOL-RUA-58 02 Dormitórios Sala,  
Cozinha –Wc Social- Lavanderia,  Gara-
gem. Oportunidade Única!! Valor: Apenas: 
R$220.000,00 Ac. Financ,  Ou Terreno Na 
Metade Do Valor. F=3017-2608/99762-
7997/3935-3294 Corra!!
Á R E A  R U R A L - V E N D E - S E 
20.000M²/40.000M² Próximo A Monte Mor: 
Boa Topografia; R$23,00 P/M².Ac. Veícu-
lo,  Ou Imóveis F=19-3017-2608/99762-
7997/3935-3294.

SÍTIOS- VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP,  26.000M²,  
Casa C/ 03 Dormitórios,  02 Wcs ,  Toda 
Avarandada,  Gramada,   Pomar,  Área 
De Cultura,  Bosque,  Água De Mina,  01 
Tanques Com Peixes Abastecido Com 
Água Por Gravidade,   Diversas Árvores 

Frutíferas,  Play Groud , A 12 Km Do 
Centro,   R$390.000,00 Aceita Imóvel 
Em Indaiatuba De Igual Ou Menor Valor.
estuda Entrada + Parcelamento. F=19-
3017-2608/99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM TOLEDO,  Próximo A Bragan-
ça Paulista.13.000M²,  Casa Semi-Acaba-
da C/ 03 Dormitórios,  02 Wcs – Toda Ava-
randada,  Gramada,  Pasto,  Pomar,  Boa 
Topografia,  Água De Mina,  02 Tanques 
Com Peixes Sendo Um Copartilhado E 
Outro Exclusivo,  Diversas Aves,  Animais 
E Árvores Frutíferas,  A 08 Km Do Centro,  
A Beira Do Asfalto,  R$270.000,00 Aceita 
Imóvel Em Indaiatuba De Igual Ou Menor 
Valor.estuda Entrada + Parcelamento. 
F=9-3017-2608/99762-7997/3935-3294.

ALUGA-SE   INDAIAUBA

JD.MORADA DO SOL (Ant-10) (Pav.
inf.)02-Dorm,  Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-10) (Pav.
sup.)02-Dorm,  Sala.coz –Wc – Sem Ga-
ragem R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-
Dorm,  Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 
+ Iptu Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-27) 
(Fundos)01-Dorm,  Sala.coz –Wc – Sem 
Garagem R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 
01-Dorm,  Sala.coz –Wc – R$500,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (Fun-
dos) 01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entra-

da Para Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-80) (Pav.
sup.)02-Dorm(01 Suite),  Sala.coz –Wc 
– Lav. Garagem Pequena  R$900,00  
Garantia:fiador/Calção
JD.MORADA DO SOL (ANT-83) (Pav.
inf.)01-Dorm,  Sala.coz –Wc – S/ P/ Moto  
R$550,00 + Iptu  Garantia:fiador/Calção
JD. MORADA DO SOL (ANT-86)  01-Dorm 
- Sl - Coz – Wc – Lav - R$ 650,00   Entr. 
P/ Carro Garantia: fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-87) (Frente) 
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Gar. R$ 
700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-88) (Fun-
dos)  01-Dorm- Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 
550,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00  Entrada 
P/ Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia

SALÃO COMERCIAL

JARDIM MORADA DO SOL :RUA 70 
(Proximo A Loja Sonho Meu) R$600,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
JARDIM MORADA DO SOL:  RUA 70  R$ 
700,00      Garantia: fiador / Calção Locaticia

GALPÃO COMERCIAL

RECREIO CAMPESTE JOIA :   370 M² 
De Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu
Aluga-Se   Salto 
JD.NAIR MARIA  RUA: Emilio Chieri-
guini  01-Dorm,  Sala.coz –Wc –Garagem 
R$800,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
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VENDA LOCAÇÃO
Casas em Condomínios Salão Comercial Galpão Comercial

Terrenos

Casa em Bairro Casa em Condomínio

Casas em Bairro

Apartamentos

Apartamentos

CA08919 - R$ 1.250.000,00 - SOBRADO EM INDAIATU-
BA NO CONDOMÍNIO RESERVA BOM VIVER, COM 
04 DORMITÓRIOS, SENDO 03 SUITES, CLOSET, 05 
BANHEIROS, COZINHA PLANEJADA, LAVANDERIA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 04 VAGAS NA GARAGEM. 
A/T: 360,00 M²  E  A/C: 248,00 M² SL00747 - CENTRO – SALÃO COMERCIALCOM 

450 M², MEZANINO 84 M², 02 BANHEIROS SO-
CIAIS.
R$ 9.000,00 + IPTU

TE01255 - R$ 720.000,00 – TERRENO EM INDAIATUBA, 
COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO HEL-
VETIA PARK II.
A/T: 653,65 M²

CA06903 - JARDIM PAULISTA II - CASA NOVA 
COM 03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUÍTES, 
SALA, COZINHA, 03 BANHEIROS, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM
 R$ 1.300,00 + IPTU

CA08938 - R$ 265.000,00 - SOBRADO EM INDAIATUBA 
NO JARDIM MORADA DO SOL, COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, BANHEIRO SOCIAL, 
LAVANDERIA E ÁREA GOURMET NO PISO SUPERIOR 
COM CHURRASQUEIRA.
A/T: 125,00 M² E A/C: 130,00 M² 

AP00374 - ED. TORRES DA LIBERDADE – APARTA-
MENTO COM 03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA PLANEJADA, 
BANHEIRO SOCIAL, 02 VAGAS DE GARAGEM.  
R$ 2.800,00 + ENCARGOS

AP01454 - R$ 230.000,00 - APARTAMENTO EM INDAIA-
TUBA NO CONDOMÍNIO VISTA PARQUE, SENDO 02 
DORMITÓRIOS PLANEJADOS, SALA, COZINHA PLANE-
JADA, BANHEIRO PLANEJADO, 01 VAGA DE GARAGEM.
 A/C: 65,00 M² 

CA08866 - R$ 460.000,00 - CASA EM INDAIATUBA NO 
CONDOMÍNIO MONTREAL RESIDENCE, C0M 03 DOR-
MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, BANHEIRO SOCIAL, 
SALA DE JANTAR, SALA DE TV/ESTAR, COZINHA 
PLANEJADA, ÁREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA 
COM ARMÁRIOS, 02 VAGAS DE GARAGEM.
A/T: 150,00 M²  E  A/C:  105,00 M²  

GL00361 - DISTRITO RECREIO CAMPESTRE 
JÓIA – GALPÃO COMERCIAL, COM A/C: 682 M2 
E A/T: 1000, COM RECEPÇÃO, VESTIÁRIOS E 
ESCRITÓRIOS.
 R$ 7.000,00 + IPTU

TE01324 - R$ 210.000,00 - TERRENO EM INDAIATUBA 
NO JARDIM RESIDENCIAL ALTO DE ITAICI.
A/T: 320,00 M ²

CA08621 – CONDOMINIO VILLAGE PORTO FINO 
- SOBRADO COM 03 DORMITÓRIOS COM AR-
MÁRIOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA TV, SALA DE 
JANTAR, COZINHA COM ARMÁRIOS, DISPEN-
SA, LAVABO, WC/SERVIÇO, AMPLO QUINTAL 
COM VARANDA GOURMET E GARAGEM. 
 R$ 3600,00 + ENCARGOS

CA04333 - R$ 420.000,00 – CASA JARDIM MORADA DO 
SOL, COM 2 DORITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, COPA, BANHEIRO, AREA COM CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 02 CARROS.
A/T 250,00 M² A/C 190,00 M² 

AP00890 - ED. PÁTIO ANDALUZ – APARTAMEN-
TO COM 03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUÍTE 
COM ARMÁRIO, SALA, COZINHA PLANEJADA, 
BANHEIRO SOCIAL, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS NA GARAGEM. 
R$ 1.600,00 + ENCARGOS

AP01439 - R$ 260.000,00 - APARTAMENTO EM INDAIA-
TUBA NO CONDOMÍNIO VILA DAS PRAÇAS, SENDO 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO E 01 VAGA DE GARAGEM.
A/U 50,00 M²
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONALguia comercial e profissional

Telefonia Digital e Internet

Advogado Advogado Advogado Advogado

Auto Elétrica Auto Elétrica Dentista

Imobiliária Oficina de Motos Papelaria Restaurante

Restaurante Tintas Vidraçaria

Auto Mecânica



classificados

Casas - 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômi-
ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos F. (19) 
98136-7331 ou (19)3885-
4500 - CRECI 74.092
Jd. Europa com dorm e WC 
AT: 250 AC: 50 R$290 mil 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 cô-
modos em ponto de andai-
me com estrutura p/ sobra-
do R$ 110 mil F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Paulista: 2 cômodos nos 
fundos, frente toda livre. 
R$ 160 mil estuda finan-
ciamento F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.  
Morada do Sol: 3 cômodos 
em lote de 250m. Parece 
uma chácara R$ 265 mil, 
aceita Terreno, carro, Par-
celamento  F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Morada do Sol: 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc, 
garagem. Aceita terreno, 
Financiamento. R$ 215 mil 
F 3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 
Casa Jd. Laguna Linda 3 
dorm suíte, armários pla-
nejados,  troca por casa em 
Indaiatuba (consulte-nos) F. 
3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.

Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem 
para 2 carros. Aceita Finan-
ciamento. R$ 240 mil Aceita 
troca por lote de 250m². F 
3017-6659, 99758-1971, 
99301-7320 
Monte Verde: (Nova) com 
3 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala copa e cozinha, lavan-
deria, garagem para vários 
carros (Aceita Terreno e 
Financiamento), R$ 390 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.
Morada do Sol: (Casa 
Nova) 1 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, vaga para p/ 
4 carros. Aceita terreno, 
Financiamento R$ 215 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Casa Nair Maria troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Jardim Montreal Resi-
dence casa 3 dorm. suíte, 
WC, sala, coz. Planej. ,lav. 
2 vagas R$ 495 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-6590
Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 
dorm. Sendo 1 suíte  com 
closet com arm.. , lavabo, 
sala 2 amb, PE direito alto, 
WC social, mezanino , escri-
tório, coz. Com planejados, 
4 vagas R$ 650.000 aceito 
terreno em condomínio c/ 
parte de pagto. Luiz creci 
166776 (19) 9.9147-5047
Vale das Laranjeiras - 
Casa simples 02 dorms, 
sala, cozinha, garagem 
e pomar AT/  3 .000m² 
AC/79m² R$ 550.000,00 F. 
9.9887-7771

Residencial Nadege – 03 
dorms(01 st), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira R$ 550.000,00. F: 
(19) 9.9887-7771.
Casa Vila Homero – 2 dor-
ms (1st), 2 salas c/ varanda, 
cozinha, lavanderia, gara-
gem. AT/390m² AC/ 150m² 
(frente para o parque das 
frutas) R$ 580.000,00 OBS: 
aceita troca por casa térrea 
no Villagio de Itaici ou Vista 
Verde. F: (19) 9.9887-7771
Vale das Laranjeiras – 4 
dorms (2 sts), lavabo, sala 
3 ambientes, sala jantar, co-
zinha planejada, lavanderia 
e dependência de emprega-
da, mais Casa de caseiro, 
piscina e churrasqueira 
AT 3.000m² AC/450m²  R$ 
950.000,00. F: (19) 9.9887-
7771
Jardim Belo Horizonte - 
3 dorms (1 st)com hidro, 
sala, cozinha planejada, 
churrasqueira, portão eletrô-
nico R$ 380.000,00- Aceito 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamento 
F. 9.9887-7771
OPORTUNIDADE – Vendo 
casa térrea Cond. Vista Ver-
de 3 Dorms. (1 suíte) com 
armários, sala 2 ambientes, 
cozinha americana planeja-
da (cooktop, forno a gás e 
coifa) lavanderia c/ armá-
rios, churrasqueira, quintal, 
garagem p/ 3 carros (sendo 
1 coberta) F: (19)3394-2197 
/ (11) 98635-7556.
Vila Maria Helena – Vendo 
casa nova com 2 quartos 
(1 suíte), sala, cozinha, 
banheiro social, área de ser-
viço, garagem para 2 carros. 
R$335.000,00 Tratar (19) 
3894-6182 ou 99450-2461

VENDE –SE casa Condo-
mínio Moradas de Itaici 
(infraestrutura completa) 
– Sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, 2 Dorms; 
(1 suíte com ar condicio-
nado), ambos com armário 
embutido. Área de serviço 
coberta, churrasqueira, ga-
ragem coberta p/ 2 car-
ros. R$340.000,00. F: (19) 
993449304
M. Sol- rua-57, 1 dorm 
sala, coz., wc social, lav., 
gar. Toda em estrutura p/ 
sobrado. Oportunidade úni-
ca! Apenas: R$215.000,00 
ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
Excelente casa térrea no 
Pq. São Lourenço a 50m  
do Pq. das Frutas, 3 Dor-
ms. (1 suíte), 1 WC social, 
coz. c/ armários, lavanderia 
coberta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 ga-
ragens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro diferencia-
do, bem arborizado e fácil 
acesso ao Centro e a Rod. 
SP 75. Documentação ok. 
R$450.000,00 Tratar (19) 
3875-0423 ou 99346-0423 
com propr.
Excelente casa térrea no 
Pq. São Lourenço a 50m 
do Pq. das Frutas, 3 Dor-
ms. (1 suíte), 1 WC social, 
coz. c/ armários, lavan-
deria coberta e fechada, 
quintal com churrasquei-
ra, 2 garagens cobertas, 
portão eletrônico. Bairro 
diferenciado, bem arbo-
rizado e fácil acesso ao 
Centro e a Rod. SP 75. 
Documentação ok. Tratar 
(19) 3875-0423 ou 99346-
7999 com proprietário.
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Jd. Colibris (aceito finan-
ciamento) – Casa nova. 3 
Dorms. (1 suíte) WC Social, 
sala, copa e cozinha, área 
de serviço, churrasqueiro, 
gabinete em todas as pias, 
instalação aquec. solar, 
vaga 3 carros. AC 10m² 
AT 150m² R$340.000,00. 
Estudo oferta Contato: 
98716-9978
Vendo/Troco casa Jd. Re-
gina terreno com 250m² 
ótima casa com 2 dormi-
tórios próximo ao Colégio 
Meta. Tratar direto com 
proprietário 99267-7603 ou 
99124-6227

 

Alugo apto no Cond. Bel-
vedere sendo 2 dorm. 1 
escritorio reversível,1 suti, 
coz. americana, sala 2 am-
bientes R$ 1.200,00= Cond. 
350,00 + Iptu Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051
Alugo 2 casas no bair-
ro Tombadouro com 2 
dorm, sala, cozinha e WC, 
com quintal grande R$ 
1.000,00 cada uma. Regi-
na creci 167606 – F. (19) 
9.91777051 whatsapp
Alugo Sobrado na Cidade 
Nova, piso superior com 3 
dorm, 1 suite com banheira 
, WC, piso inferior  sala, 
cozinha com armários, la-
vanderia  área goumet no 
fundo,  com 1 dormitorio  e 
1 wc Com 2 vagas portão 
eletrônico. R$2.400,00 + 
Iptu. Tr. Regina Kuga creci 
167606 F. (19) 99177.7051

Alugo um quarto com ba-
nheiro no centro da cidade, 
ir ver no local na parte da 
manhã, Rua Pedro Gonçal-
ves, 1249 fundos

 
Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa 
Minha Vida. F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Apto em salto: novo com 
2 dorm, vaga de garagem, 
área gourmet, campo  de 
futebol  R$ 155 mil  aceita 
financiamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. To-
dos com planejados  ,1vaga 
R$ 235 mil creci 90879 F. 
(19) 9.8406-6590
Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, cozinha e banheiro, 
1 vaga de garagem R$ 
210.000,00 F: (19) 9.9887-
7771  
Troca – Apto no Butantã 
– 3 suítes, sala 2 am-
bientes, lavabo, cozinha 
americana, varanda com 
churrasqueira, piscina, 
salão de festa, 2 vagas 
de garagem, a duas qua-
dras do metrô Butantã 
área de 131m²   valor R$ 
1.200.000,00  - Troco por 
chácara no Mosteiro ou 
Vale das Laranjeiras com 
4 dormitórios podendo dar 
volta em dinheiro. F: (19) 
9.9887-7771.

Oportunidade! Apartamen-
to de 2 dormitórios 01 vaga 
de gar. 60m² de construção. 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês di-
reto com o proprietário. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294.
São Paulo (Penha) - Ven-
do/troco apto. duplex vago 
em SP AC 230m² área útil 
170m² por imóvel ou galpão 
em Indaiatuba R$500 mil. 
Contato: (19) 988175312 / 
(11) 993532179
Cond. Vila das Praças  – 
apto  2 dorm. Todos com 
planejados, 1 vaga – R$ 
235 mil creci 90879 - F. 
9.8406.6590
 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no direto 
com proprietário. R$ 950,00 
mais iptu e condomínio F.  
9.9885-0454 com Juliana 
ou 9.9315-5273 com Rafael
Alugo apto Umuarama  
-  2 dorm.  sendo 1 com 
armário , sala, cozinha, e 1 
vaga de garagem  coberta 
– Regina creci 167606-
19 99177.7051 whatsapp                                                                                                                                         
       
Alugo apto no Cond. Bel-
vedere sendo 2 dorm. 1 
escritorio reversível,1 suti, 
coz. americana, sala 2 am-
bientes R$ 1.200,00= Cond. 
350,00 + Iptu Tr. Regina 
Kuga creci 167606 – (19) 
99177.7051

 
PQ.DA GRAMA  -  com 
muitas árvores frutíferas 
5.130m² R$ 220 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Sítio em Toledo ,  pró-
x i m o  a  B r a g a n ç a 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c/ 3 dorms, 
2 wcs – toda avarandada, 
gramada, pasto, pomar, boa 
topografia, água de mina, 
2 tanques c/ peixes sendo 
um compartilhado e outro 
exclusivo, diversas aves, 
e árvores frutíferas, a 8 km 
do centro, de frente para o 
asfalto, R$270.000,00 acei-
ta imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda 
entr + parcel. F. 3017-2608 
/ 9.9762-7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade  SP , 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mos, 2 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  di-
versas árvores frutíferas, 
playgroud, a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de 
igual ou menor valor, estuda 
entrada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 9.9762-7997 / 
3935-3294
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Jd. Colibris Lote de 150m² 
com ótima topografia, um 
tapete R$ 93 mil topografia 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, com 
alicerce p/ 2 dormitórios + 
F. 3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a cobrar.
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parcelas 
de R$ 550,00, aceita carro 
ou moto R$ 14 mil. F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
Paulista: lote de 204 m², 
comercial ACEITA carro 
R$ 118 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320
Vendo – Cond. Terra 
Magna  terreno de 360m 
com boa topografia  R$ 
225.000 Creci  27252 J F. 
(19) 9.8406-6590
Vendo - Terreno – Terras 
de Itaici – 1.000m² - R$ 
270.000,00 Localização 
Rua Zenite Furakawa. Parte 
alta. F: (19) 9.9887-7771
Vendo Terreno Terras de 
Itaici - 2.750M² R$ 280.000,00 
F: (19) 9.9887-7771.
Vendo Terreno Vale das 
Laranjeiras - 2.830m² R$ 
350.000,00 F: (19) 9.9887-
7771
Troca co Troco - Terreno 
de 400m² em Atibaia R$ 
230.000,00 coloco como 
parte de pagamento em 
imóvel em Indaiatuba dan-
do-se a diferença em dinhei-
ro F. 9.9887-7771

Terreno no Jd.Bela Vista 
com 300m² R$155 mil (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Terreno no Helvetia Park 
com 490m² R$350 mil - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Compro terreno de até 
1000m² até 150.000,00 ou 
casa de até 280.000,00. 
Pago a vista. Tratar 99267-
7603 ou 99124-6227
 

Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. Valor 
R$3.000,00. Motor arranque 
Iveco 3510 ano 1997 Valor 
R$300,00. Paulo F: (19)-
3835-3350
Maquina costura reta c/ 
motor. Valor R$350,00. 
Paulo F: (19)-3835-3350
Transformador 110/220 ou 
220/110. 7.500 Vts. Valor 
R$450,00 Paulo. F: (19)-
3835-3350
Piscina 5.000 litros. Valor 
R$350,00. Paulo F: (19)-
3835-3350
Título do Clube 9 de Julho, 
motivo mudança de cidade. 
Contato: (41) 3521.7092 / 
(19) 99749.3688
Linda sala de jantar Luiz 
XV - F: 99267-7603
Estante em cerejeira maci-
ça -F: 99267-7603
Cortador de grama 220v 
(carrinho) - F: 99267-7603
Geladeira 220v - F: 99267-
7603
Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (pró-
ximo ao cemitério). F: (19) 
2516-5110 c/ Fernando

Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00. Motor arran-
que Iveco 3510 ano 1997. 
R$300,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Máquina costura reta c/ 
motor. R$350,00. F: (19) 
3835-3350 Paulo
Transformador 110/220 
ou 220/110. 75000 vts. 
R$450,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
P i s c i n a  5 0 0 0  l i t r o s . 
R$350,00. F: (19) 3835-
3350 Paulo
Vendo Gel para dor Mus-
cular: Tipo Dotorzinho, com 
banha de carneiro, arnica e 
anti-inflamatório muscular 
F: (19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867
Vendo sala de jantar Luis 
XV completa ou separada. 
(Só a mesa com 10 cadeiras 
R$6.900,00)
Colchão de Casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. F: (19)9 83787713 ou 
19 991329090 - ANTONIO
Vendo - tapete Castor pelo 
alto, 2 TV 14” (uma preci-
sando de conserto), mesa 
de centro vidro, 1 quadro de 
flores, 1 abajour. Preço de 
oportunidade F. 3016-4493

 

Vende-se Uno 1.5 cor cin-
za. Ano 91, motor nacional, 
documentação ok. Valor 
R$5.000,00. Tratar c/ Luiz 
99334-3088
Uno Way  1.0 2012/2013 
cor verde particular – Com-
pleto R$23.700,00 Contato 
Mauricio (11) 960629892 
WhatsApp e (19) 99669-
2481.

 

Ofereço-me para trabalhar 
como caseiro ou chacareiro. 
Tenho 39 anos, divorciado, 
sem filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de gra-
ma) também. Tenho maqui-
na, não tenho vícios. Tratar 
com Denis (11) 952237579.
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MANICURE E PEDICURE 
R$20. Sobrancelha R$8. 
Selamento de Cabelo a 
partir de R$50,00(ganha 
corte) a domicilio. F. 99369-
5615 WhatsApp de segunda 
a domingo
Ofereço-me  como Mo-
torista. Categorias A/D. 
Experiência com cargas 
de pequenos e grandes 
portes. Tel.: 3936-4053/ 
99804-7578
Precisa-se de doméstica 
3 vezes na semana para o 
período da tarde. Com refe-
rência. Contato: 982328303.
Ofereço-me para conserto 
de maquina de costura in-
dustrial F: (19) 99212-1731.
Ofereço-me para Motoris-
ta administrativo (senhor) 
CNH “D”. Bom conheci-
mento Capital e Interior – 
Fixo ou Freelancer F (19) 
99793-4700.
CUIDADORA ofereço me 
para cuidar de idosos, 
crianças, pessoas com ne-
cessidades especiais etc. 
Atendimento residencial e 
hospitalar. Cursando Tec. 
Enfermagem. Possuo expe-
riência e referencias. Evelyn 
9.8951-0353 / 9.9980-2723
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de ido-
so, diurno ou noturno, em 
hospitais e residência. F : 
9.9479-0454 ou 2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c/ 
Leni F: 3894-4778.
Ofereço-me  como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: (19) 99830-0614 c/ Kiko
Como pedreiro, encana-
dor e reformas em gerais  
(Construção civil) João 
(19)98329-8580
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F: 
2516-0217
Ofereço-me como emprei-
teiro de obras do básico 
ao ao acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 3318-
3573  (Evandro)
Ofereço-me para qualquer 
reparo em sua residência 
(Hidráulica, elétrica, piso, 
pintura, telhado, etc...  F: 
(19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867
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Comparecer ou enviar CV para 
Expert Consultoria

Rua Voluntário João dos Santos, 
795 - Pau Preto - Indaiatuba 

Fone: (19) 3875-3052 ou 
cadastre-se em nosso

site: www.expertconsultoria.com.br

ASSISTENTE DE RH Graduação em Psico-
logia ou cursando, domínio em informática 
no pacote Office e excel,  com experiência 
em recrutamento, seleção e treinamento. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ensino Mé-
dio Completo, com domínio em informática 
excel avançado, possuir conhecimentos em 
rotina administrativa da área de logística, 
notas fiscais recebimento e expedição. 
Residir em Indaiatuba.
CONTADOR Graduação em Ciências 
Contábeis com CRC ativo, inglês avançado, 
conhecimentos em sistema ERP SAP, com 
experiência em elaboração de balancetes 
mensais, apuração de impostos, conciliação 
de contas, legislação fiscal e tributária, 
custos e ativo fixo. Residir na região de 
Campinas.
CONTROLLER Superior Completo em Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou Econo-
mia, experiência na área de controladoria, 
financeiro e rotina fiscal, coordenação de 
planejamento orçamentário, gerenciamento 
de custos, auditorias internas e externas, 
administrar encargos e impostos e demais 
rotinas da função. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
DESENVOLVEDOR WEB FRONT Gra-
duação em Ciências da Computação ou 
áreas correlatas, com conhecimentos em 
programação e projetos de WEB. Residir 
em Campinas, Indaiatuba, Itu ou Salto.
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO 
LOGÍSTICO Graduação em Logística, 
Administração de Empresas ou Engenharia, 
inglês avançado, domínio em informática 
excel avançado, com experiência em PCP, 
toda rotina da área, gestão de equipe, 
armazenagem, planejamento e operação 
de projetos. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA Cursando 
a partir do 4º semestre de Engenharia 
de Produção, Mecânica ou Mecatrônica, 
inglês intermediário, conhecimentos de 
informática no pacote Office. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
ESTAGIÁRIO TI Cursando a partir do 3º 
semestre Tecnologia Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas ou Ciências da Com-
putação, para atuar como Help Desk dando 
suporte técnico à usuários em Windows 
2007/2010, correio eletrônico,  gerencia-
mento de "Jobs" de "Bachup", impressoras 
e suprimentos, serviços disponíveis nos 
servidores, possuir conhecimentos em 
protocolo de rede TCP/IP e roteadores sem 
fio (Wi-Fi) e demais rotinas da área. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.  
GERENTE DE VENDAS  Candidato com 
Superior Completo, com experiência no 
segmento alimentício, higiene e limpeza. 
Residir em Campinas, Indaiatuba, Itu 
ou Salto.
INSTALADOR REPARADOR L.A Ensino 
Médio Completo, com CNH “B” para 
trabalhar no atendimento de ordens de 
serviços para instalação e reparos de linhas 
telefônicas. Residir em Indaiatuba ou Salto.
LÍDER DE CENTRO DE USINAGEM Ensi-
no Médio Completo, curso de Preparação 
e Operação de CNC, com experiência. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1093 – Centro - Indaiatuba.

Envie seu currículo pelo 
E-mail: selecao@joblinerh.com.br
Acesse o site: www.joblinerh.com.br

Fone: (19) 3835-5215

AUXILIAR DE LIMPEZA (FEM / 
MASC) – Possuir experiência na 
função. Para trabalhar em Limpeza 
de empresas e condomínios. Residir 
em Indaiatuba. Disponib. de horário.
AUXILIAR DE COZINHA – Possuir 
experiência na função. Para traba-
lhar em escola. Ensino fundamental. 
Disponibilidade de horários. Residir 
em Indaiatuba.
COSTUREIRA – Possuir experiência 
em modelagem e peça piloto. Expe-
riência na operação das máquinas 
Overloque, Interloque e Costura 
Reta. Ensino médio completo e co-
nhecimentos básicos em Informática. 
Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Possuir experiência 
na função comprada em carteira e 
carta de referência dos empregos an-
teriores. Residir em Indaiatuba.  Será 
necessário cozinhar. Disponibilidade 
para trabalhar 44 horas semanais. De 
segunda a sexta das 8H as 17H48.
MONTADOR DE ESQUADRIAS DE 
ALUMÍNIO – Possuir experiência com 
montagem e instalação de esquadrias 
de alumínio. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade para trabalhar em 
horário comercial.
OPERADOR DE FORNO – Possuir 
Técnico em Mecatrônica, Metalur-
gia, Automação Industrial ou áreas 
afins. Experiência como Operador 
de máquinas. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade total de horários.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e ad-
ministrativo. Horário comercial. Com 
ou sem experiência. Desejável Ensino 
médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e mo-
nitoramento. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Re-
sidir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS – 
Possuir experiência como trocador 
de moldes e preparador de máquinas 
injetora. Ensino médio completo. Resi-
dir em Indaiatuba, Salto, Hortolândia, 
Elias Fausto ou Monte Mor. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos.
RETIFICADOR PLANO – Possuir 
experiência na função comprovada 
em carteira e cursos relacionados 
à função. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. Disponibilidade de horário.
TÉCNICO DE PROCESSOS – Pos-
suir Técnico em Plásticos. Experiência 
em controle de arquivos de parâme-
tros de processos. Try-out, construção 
e troca de moldes. Conhecimentos em 
Ferramentas da qualidade (FMEA e 
PPAP). Residir em Indaiatuba, Salto, 
Hortolândia, Elias Fausto ou Monte 
Mor. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos.
ZELADOR – Possuir experiência em 
manutenção predial, corte de grama 
e pequenos reparos prediais, tais 
como: pintura, encanamento e elétrica 
básica. Residir em Indaiatuba. 

Interessados entrar no site 
www.skalaempregos.com.br e 

selecionar a vaga para se candidatar
RUA 13 DE MAIO, 720 - CENTRO - 
INDAIATUBA / SP - CEP 13.330-000

FONE/FAX: (19) 3875-3759

Rua Jacob Lyra, 344 
Pq. Das Nações - Fone: 38943369

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 
as 15h45. Documentos: RG, CPF, 
PIS e Carteira de trabalho original.

ADMINISTRATIVO ASSISTENTE/ 
VENDAS (7874): Ensino Médio Com-
pleto ou Superior Cursando. Vivência 
na área de Comercial e Vendas em 
Indústria. Possuir condução própria. 
Residir em Indaiatuba.
ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(7875): Superior Completo ou Cur-
sando Administração, Economia, 
Ciências Contábeis. Vivência na 
função. Conhecimento em documen-
tação relativa a pagamentos diários, 
semanais, mensais. Fechamento de 
Câmbio (Importação), emissão de 
Notas Fiscais de Vendas, serviços, e 
faturamento de Consignação. Emis-
são de Notas Fiscais de Entrada 
e Vendas da Assistência Técnica. 
Emissão de boletos Bancários, auxílio 
ao departamento de Compras. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FINANCEIRO (7795): 
Superior completo em Ciências con-
tábeis, Administração e/ou afins. 
Vivência na função, contas a pagar 
e receber, conciliação bancária e 
negociações. Conhecimento em sis-
tema microsiga. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ANALISTA FISCAL (7794): Ambos os 
sexos. Superior completo em Ciência 
contábeis e/ou afins.  Vivência no 
setor fiscal e contábil. Conhecimento 
em cálculos de impostos (ICMS, IPI, 
PIS/COFINS). Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
LOGÍSTICO (7869): Superior com-
pleto em Administração ou Logística. 
Conhecimento em faturamento e co-
mercial. Atendimento ao cliente, pedi-
dos de vendas, envio e separação de 
mercadoria, emissão de notas fiscais 
e orçamentos. Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE COMERCIAL (7882): 
Superior completo ou cursando Ad-
ministração de Empresas e Áreas 
Afins. Desejável conhecimento Fiscal 
e Pacote Office, principalmente Excel. 
Fará atendimento ao cliente, fatura-
mento, agendamento de frete. Residir 
em Salto ou Indaiatuba.
ASSISTENTE  FISCAL (7877): Supe-
rior Completo em Ciência Contábeis 
ou Administração. Vivência na função. 
Conhec. ramo alimentício, tributação 
em geral, análises em cobranças de 
substituição tributária, consulta NCM, 
pacote office.Residir em Indaiatuba.
ASSISTENTE QUALIDADE JUNIOR 
(7855): Ensino técnico ou Superior em 
Microbiologia, Química, Farmácia, 
Análises Laboratoriais, Biomedicina 
ou afins. Vivência em controle e mo-
nitoramento ambiental periódico da 
sala limpa. Cursos na área. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ ES-
CRITA FISCAL (7782): Ambos os 
sexos. Ensino Médio ou Superior 
cursando Contábil. Vivência em 
abertura e encerramento de empresas 
para trabalhar em escritório contábil. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba.

OBS: VAGAS SUJEITAS 
A ALTERAÇÕES A 

QUALQUER MOMENTO.
Ajudante de cozinha – 1 
Atendente de lanchonete – 1 
Auxiliar de cozinha – 1 
Churrasqueiro – 1 
Confeiteiro – 1 
Consultor de vendas – 1
Coordenador administrativo – 1 
Cozinheiro – 1 
Cuidador de idosos – 1 
Oficial de serviços gerais – 1 
Padeiro – 1 
Serralheiro – 1 
Supervisor comercial – 1 
Torneiro mecânico – 1 

ESTAMOS CONTRATANDO:

ZELADOR - Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços 
de portaria, entrega de correspondên-
cias, medição de gás e água, limpeza, 
jardinagem, piscina e pequenos reparos 
na área hidráulica e elétrica. 

ESTAMOS CADASTRANDO:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função. Disponibilidade de horá-

rios. Desejável ter condução própria.
PORTEIRO - Masculino. Desejável ex-
periência em Portaria e Ronda. Possuir 
CNH A/B (carro e moto), desejável ter 
condução própria. Ter disponibilidade de 
horários para escala 12X36 e conheci-
mento de informática.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
- Masculino. Experiência na função. 
Desejável conhecimentos com serviços 
gerais de limpeza, jardinagem, peque-
nos reparos na área hidráulica e elétrica, 
e manutenção de piscinas.
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