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Parque da criança ainda não 
tem data para inauguração

O Rei Arthur (zinho) é 
destaque no Férias no Teatro

Indaiatuba é a 2ª da RMC no 
combate ao mosquito da dengue 
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DENISE KATAHIRA
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O Novo Cen-
tro Cultural Jar-
dim Morada do 
Sol recebe no pró-
ximo dia 18 (sá-
bado), a partir das 
16 horas, a peça 
infantil O Reia 
Arthur (zinho). 
A apresentação, 
gratuita, faz para 
da segunda edição 
do Férias no Tea-
tro de Indaiatuba 
e será encenada 
pela Cia. de Tea-
tro Anankê.

A obra do Par-
que da Criança, que 
deveria ser entregue 
em novembro do ano 
passado, agora segue 
sem previsão para 
ser inaugurada. Se-
gundo a Prefeitura, 
o atraso acontece 
devido às chuvas 
que atingiram In-
daiatuba nos últimos 
dias. A construção 
do novo espaço de 
entretenimento foi 
iniciada em julho do 
ano passado.

A cidade de Indaiatuba é o 2º melhor índice da Região Metropolitana de Campinas (RMC) contra o Aedes Aegypti. Com base nos números registrados da 
doença no ano passado, o Município fica atrás somente da cidade de Sumaré.

O próximo domingo, dia 
5, será de bola rolando na 
quadra do Centro Esportivo 
do Trabalhador (CET). Na 
ocasião, três partidas marcam 
o pontapé inicial da 16ª Copa 
de Futsal Feminino Cidade 
de Indaiatuba, organizada por 
Raul Fernandes.

Quatro pessoas perderam 
suas vidas em dois acidentes 
na Santos Dumont (SP-75), 
rodovia que passa por Indaia-
tuba. As ocorrências foram 
registradas na madrugada de 
domingo e segunda-feira, dias 
28 e 29 de janeiro.   

Quatro novos ecopontos 
de inertes devem ser insta-
lados na cidade e estarão em 
funcionamento até o final de 
ano. No local poderá depositar 
apenas entulhos de constru-
ções resultantes de pequenas 
reformas, como já acontece na 
unidade em funcionamento no 
Jardim Morada do Sol.

A Defesa Civil contabilizou 
os danos causados em Indaiatu-
ba por conta da forte chuva que 
aconteceu no final da tarde de 
terça-feira, dia 31 de janeiro. 
Apesar do susto ninguém se 
feriu. o volume da chuva foi 
de 47,5 milímetros com vento 
de 10 km/h.
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Três partidas 
marcam a estreia 
da Copa Cidade 

Quatro morrem em 
dois acidentes na 
Rodovia Santos 
Dumont (SP-75) 

Novos ecopontos 
devem ser 
instalados até o 
final deste ano

Chuva de terça 
derruba muro e 
quatro árvores

Jogadores do Primavera 
são emprestados ao 

Fluminense  
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02A Mais Expressão

O que você faz 
para combater os 
possíveis focos 
da dengue?

RADARES DIAS - 04 A 10/02

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

“Olho com frequência os possí-
veis locais onde possam acumu-
lar água, como vaso de plantas"
Fernanda Scholz, 24 anos, 
vendedora

“Me preocupo em não deixar 
água parada em casa, assim evito 
que em minha residência haja um 
possível foco da dengue"
Aline Mariano, 17 anos, tele-
marketing

“Me preocupo com a dengue, 
por isso sempre verifico o lixo 
e lugares onde posso ter água 
acumulada"
Maria da Conceição de Paiva, 
68 anos, aposentada

“Elimino os focos sempre man-
tendo o meu quintal limpo sem 
acúmulo de água."
Joelma Silva de Oliveira, 37 
anos, estagiária

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

"Virei todos os pratos das plan-
tas, troco água do meu cachorro 
todos os dias e tiro a água atrás 
da geladeira" 
Aparecida de Fátima dos San-
tos, 60 anos, doméstica 

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.) 

Para falar de prevenção, tratamento, os tipos de infecções e as consequência de não procurar a cura, 
indico o urologista Dr. João Amaro, presidente da SBUSP - Sociedade Brasileira de Urologia de São 
Paulo e professor titular de Medicina de Botucatu – UNESP.

Educar para ser educado! 

opinião

Atualmente não é difícil caminhar pela cidade e 
encontrar canteiros e calçadas, além de terrenos bal-
dios, sendo "decorados" por restos de entulhos e outros 
resíduos.

A lei para autuar pessoas que cometem este tipo de 
"crime" já existe, prevê multa, mas conseguir fiscalizar 
e flagrar este tipo de vandalismo é difícil e custa muito 
caro para os cofres públicos.

Talvez como solução para um problema cada vez 
mais visíveis, principalmente em áreas mais abertas, é 
que a Prefeitura de Indaiatuba tomou um decisão mais 
que acertada: criar locais adequadas para o descarte 
adequado, os famosos ecopontos.

Só para receber este tipo de material, como restos de 
obras, a cidade anunciou durante a semana a construção 
de quatro novas unidades, as quais estarão disponíveis 
para a população até o final deste ano.

Dessa forma, a Prefeitura incentiva aos moradores 
a realizarem uma coleta seletiva do lixo, descartando 
seus recipientes nos locais adequados, preservando o 
meio ambiente.

Uma campanha, que leve aos moradores a terem 
mais consciência na hora de descartar seu lixo, seja 
ele qual for, também é bem-vinda. 

Agora é esperar que os moradores cumpram com sua 
parte e passem a levar mais a sério a questão ambiental. 

Infecção urinária: como preveni-la em todas as idades, 
inclusive nas crianças

São Paulo, janeiro de 2017 – Com a chegada do verão, é normal que as pessoas passem mais tempo com a 
roupa de banho úmida ao corpo quando estão na praia ou piscina. Embora pareça inofensiva, essa prática pode 
ocasionar dermatites na região da genitália, sendo facilitadoras para o surgimento e proliferação de germes na 
via urinária, já que é um lugar úmido e propício para a instalação da bactéria.

A Infecção do Trato Urinário - ITU atinge homens e mulheres, em qualquer faixa etária. Pode acometer a 
bexiga (cistite), a ureta (uretrite) e rins (pielonefrite). Os sintomas são desconforto e dor para urinar, necessidade 
de ir mais vezes ao banheiro e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. 

“Nestes casos e, no homem, é preciso investigar para saber se existe o comprometimento da próstata. Se a 
infecção atingir os rins, os sintomas são os mesmos, porém, a pessoa terá também febre e comprometimento 
do estado em geral. ”, explica o Dr. João Amaro, presidente da SBUSP - Sociedade Brasileira de Urologia de 
São Paulo e professor titular de Medicina de Botucatu – UNESP.

Na menina - As vulvuvaginites podem ser uma das causas para o aparecimento da infecção urinária na 
criança. “É importante fazer um exame clínico e, como prevenção, avaliar a vagina da menina”, afirma Amaro. 
Ele explica que, antes de um ano de idade, pode ocorrer alteração no desenvolvimento da estatura, sintomas e 
sinais genéricos que podem chamar atenção para o problema.

“Os pais devem educar a filha, desde cedo, a ter hábitos de higiene diariamente. Um problema muito co-
mum é a forma inadequada de se limpar após a defecação, permitindo que as fezes tenham contato direto com 
o períneo e a vagina, contaminando a área, e assim, facilitando a infecção urinária baixa, ou seja, a cistite”, 
diz o especialista.

Na mulher - As chances de contrair a bactéria são maiores, já que a uretra é curta, medindo em torno de 4 
centímetros. Pelo menos 50% das mulheres serão acometidas pela doença ao menos uma vez na vida. Problemas 
como diabetes, alterações no PH vaginal por conta da gravidez e complicações ginecológicas, como corrimento 
e a vulvovaginite - inflamação da vulva e da vagina, contribuem para a colonização do germe na bexiga. 

No menino - No nascimento, temos a fimose fisiológica, que até pode permanecer até os quatro anos. A 
patologia é caracterizada por dificuldade de expor a glande após a retração da pele que a recobre. Desta forma, 
pode acontecer uma balanopostite, ou seja, uma inflamação desta região do pênis da criança, facilitando o 
aparecimento da infecção urinária. 

No homem - Os problemas da próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e à frente do reto, podem 
surgir após os 50 anos. São caracterizados por dificuldade de esvaziamento da bexiga, jato urinário fino e fraco, 
bem como o aumento do número de micções. Decorrente disto, ocorre uma queda natural de defesa e função 
do órgão, que pode levar ao aparecimento da infecção urinária.

Em termos de prevenção, além dos cuidados com a higiene, é bom evitar permanecer muito tempo com 
as peças íntimas úmidas nos órgãos genitais e recomenda-se beber muita água. “Alguns estudiosos afirmam 
que a alimentação à base de macrobiótica e cranberry são fatores para inibir a infecção urinária de repetição, 
mas não temos nada comprovado. O que se sabe é que, algumas vacinas específicas para combater a bactéria 
escherichia coli são efetivas”.

Se não tratada, a infecção urinária baixa, a cistite, pode evoluir para a pielonefrite, que leva a complicações 
e cicatrizes do rim, podendo alterar a função renal. Procure um urologista para investigar a doença e realizar 
o melhor tratamento.

A SBU-SP - Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) é uma associação científica sem fins lucrativos, 
que representa os médicos urologistas, especialidade clínica e cirúrgica responsável pelo 
diagnóstico e pelo tratamento das enfermidades do sistema urinário, de ambos os sexos, e 
do sistema genital masculino. Realiza desde 2004 campanhas anuais de conscientização 
do câncer de próstata para aumentar a sobrevida de pacientes acometidos pela doença.

O problema é comum e pode ocorrer em ambos os sexos, no entanto, metade das mulheres terão a mo-
léstia pelo menos uma vez na vida, segundo especialistas

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
4 SAB 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
4 SAB 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
5 DOM.   NÃO OPERA
6 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
6 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
6 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
6 SEG. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
6 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
6 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
7 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
7 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
7 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
7 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
7 TER. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
7 TER. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
8 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
8 QUAR. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
8 QUAR. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
8 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
8 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
8 QUAR. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
9 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
9 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
9 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
9 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
9 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
9 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
10 SEX. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
10 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
10 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
10 SEX. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
10 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
10 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

Você está no local certo
De nada adianta você estudar em ótimos colégios, faculdades, pós graduação, mestrados, douto-

rados, seminários, palestras se não estiver no local certo com habilidades bem desenvolvidas, crenças 
condizentes, ter uma boa autoestima, autoconfiança e superar seus medos e inseguranças. Uma mãe e 
um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou:– Mãe, mãe, posso 
te perguntar umas coisas?...– Claro! O que está incomodando o meu filhote?– Por que os camelos têm 
corcova?– Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar 
água e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água.– Certo, e por que nossas pernas são 
longas e nossas patas arredondadas?– Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. 
Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um - disse a mãe, 
toda orgulhosa.– Certo! Então, por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham 
minha visão...– Meu filho! Esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. 
Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto! - disse-lhe a 
mãe com orgulho nos olhos.– Tá.. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, 
as pernas para caminhar através do deserto e os cílios são para proteger meus olhos do deserto. Então, o 
que estamos fazendo aqui no zoológico? Habilidade, conhecimento, capacidade e experiências são úteis 

se você estiver no lugar certo. ONDE você está agora? Venha alinhar e elevar  seus 
dons de vencedor participando do Signa 1 na Signa Treinamentos. dias 19-20 e 21-
02-2016 - inscreva-se www.signatreinamentos.com.br, 019- 38757898, Obrigado 
Bruno pela excelente metáfora.

O empregador poderá reduzir a jornada dos seus 
empregados para evitar demissões

Atualmente o país vive uma crise financeira real que tem ceifado vários empregos, principalmente no 
setor industrial. São diversas notícias de cunho negativo para as indústrias que vem tentando se manter 
no mercado reduzindo custos, despedindo funcionários, dando férias coletivas, etc.

Atento a isso, em julho o governo lançou o Programa de Proteção ao Emprego que tem como objetivo: 
proteger os empregos em momentos de redução temporária da atividade econômica; manter vínculos em-
pregatícios de longo prazo; preservar a saúde econômica financeira das empresas; manter as contribuições 
o FGTS e INSS; fomentar a negociação coletiva e aperfeiçoar as relações de trabalho.

O programa traz para as empresas que aderirem, a possibilidade de reduzir a jornada dos empregados 
temporariamente em até 30% mediante acordo coletivo, resultando a redução dos salários dos emprega-
dos dessas empresas que aderirem ao programa. Importante ressaltar que o FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador) complementará 50% da redução, ou seja, o empregado terá redução parcial do salário em 
15% e os demais 15% será pago pelo FAT.

Durante o período que foi aderido pela empresa, esta não poderá demitir os funcionários. Poderá a 
empresa aderir um prazo de 6 meses sendo prorrogado por mais 6 meses se necessitar. A empresa inte-
ressada terá até 31 de dezembro para poder aderir o PPE.

Para aderir o plano, a empresa interessada deverá celebrar acordo coletivo com o sindicato da cate-
goria comprovando a sua realidade financeira, que obrigatoriamente, deverá estar em 
condições de dificuldade para justificar a aderência ao plano, lembrando que empresas 
de qualquer setor poderão participar.

Procure um profissional do ramo contábil ou jurídico para maiores esclarecimentos 
de como aderir ao plano.
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cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Indaiatuba tem o 2º melhor índice 
da RMC no combate contra dengue
Com base nos casos registrados em 2016, cidade ficou atrás apenas de Sumaré
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
Especial para o Mais Expressão 

A cidade de Indaiatuba 
tem o 2º melhor índi-
ce da Região Metro-

politana de Campinas (RMC) 
contra o Aedes Aegypti, 
mosquisto transmissor da 
dengue. Com base nos núme-
ros registrados da doença no 
ano passado, o Município fica 
atrás somente de Sumaré. Os 
dados foram apresentados na 
manhã de quarta-feira, dia 1º, 
durante coletiva de imprensa. 

De acordo com dados 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, os casos registrados 
de dengue na cidade tiveram 
uma queda considerável nas 
ocorrências autóctones, casos 
em que a doença é contraída 
no próprio município. De 
acordo com dados da Pasta, 
em 2015 foram apontados 
1.922 casos, contra 471 em 
2016. 

Ainda de acordo com a se-
cretaria, em janeiro deste ano 
foram notificados seis casos 
suspeitos, onde cinco estão 
sendo analisados e um caso 
deu resultado negativo para 
dengue. Em contrapartida em 

janeiro de 2016, foram con-
firmados 21 casos na cidade.

Ainda em 2016, foram 
notificados seis ocorrências 
para chikungunya, sendo que 
cinco foram descartados e um 
confirmado. Para zika vírus a 
secretaria recebeu a notifica-
ção de dois casos, sendo um 
confirmado e um descartado.

Segundo o prefeito Nil-
son Gaspar (PMDB), a re-
dução no número de casos 
é resultado de um trabalho 
contínuo feito pela equipe 
de Prevenção e Combate a 
Dengue. “A Prefeitura tem 
trabalhado bastante para ven-
cer a dengue, e os números 
mostram que o trabalho está 
sendo eficaz”, diz. “Porém, 
apesar da redução de casos, 
nós não vamos parar de tra-
balhar. O quadro está estável, 
porém o trabalho é contínuo”, 
enfatiza.

Gaspar lembra que todo 
o trabalho é feito em ações 
para a saúde e bem estar da 
população e que trabalha com 
secretarias integradas para ter 
um desempenho favorável. 
“Combatem juntas as secre-
tarias de Saúde, Urbanismo e 
Meio Ambiente, Fiscalização 
e Segurança Pública. “En-

tendemos a importância na 
prevenção por isso à necessi-
dade de colocar as secretarias 
trabalhando juntas”, explica.

O secretário municipal de 
Saúde, José Roberto Stefani, 
lembra que para o trabalho 
e prevenção da dengue seja 
realizado com sucesso, é 
necessário que a população 
também tenha a preocupa-
ção de eliminar os possíveis 
focos. “80% estão dentro das 
residências e muitos mora-
dores mostram resistência 
para autorizar a entrada dos 
agentes”, lamenta.

O prefeito reforça a ne-
cessidade de a população 
colaborar com a equipe que 
estão nas ruas batendo porta 
a porta. “Nossa preocupação 
não é autuar ninguém e nem 
é o nosso objetivo. Queremos 
adentrar nas casas para que 
caso haja um possível foco, 
o mesmo seja eliminado o 
quanto antes”, explica. 

Balanço 
Segundo a Secretaria de 

Saúde, no ano passado de 
janeiro a dezembro de 2016, 
136.046 atividades foram 
executadas. Para este ano, 
até abril de 2017, a Prefeitura 

deve visitar cerca de 28 mil 
imóveis, atingindo assim 116 
mil habitantes.

Durante os mutirões serão 
realizadas vistorias de orien-
tação e identificação de cria-
douros do mosquito Aedes 
aegypti, limpezas para a co-
leta de criadouros e também 
vistorias e notificações de 
limpeza de terrenos e calça-
das de imóveis particulares. 
Os trabalhos foram iniciados 
pelo Jardim Morada do Sol, 
no dia 21 de janeiro, e se es-
tenderão até o final de abril.

Multirões de Combate à dengue - 2017
03/02 a 11/02/2017 – Jardim Morada do Sol (Parcial)
06/02/2017 – Jardim Santa Cruz
07/02/2017 – Vila Costa e Silva/Vila Brizolla
08/02/2017 – Jardim Califórnia
09/02/2017 – Jardim Belo Horizonte/Jardim Tropical
10/02/2017 – Jardim Califórnia/Jardim Nova Indaiá/Jardim Kyoto 1 e 2
14/02/2017 – Jardim Oliveira Camargo
15/02 a 16/02 – Brigadeiro Faria Lima (Cecap)
18/02 a 25/02 – Jardim São Conrado
09/03 – Jardim Teotônio Vilela/Jardim Morada do Sol (Parcial)
11/03 a 18/03 – Jardim Morada do Sol (Parcial)
25/03 – Juscelino Kubitschek/Deolinda/Pires da Cunha/Sub-Divisão/Adamastor
01/04 – Tancredo Neves (Parcial)/Parque das Nações (Parcial)/Jardim Alice (Parcial)
08/04 – Tancredo Neves (Parcial)/Parque das Nações (Parcial)/Jardim Alice (Parcial)

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde 

Ações intensas contra a dengue vêm sendo realizadas nas residências

ARQUIVO – PMI
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Quatro vias devem ser 
pavimentadas na cidade

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

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

Parque da criança ainda não tem 
data para inauguração, diz Prefeitura
Com base no pronograma, obra deveria ter sido entregue em novembro do ano passado

A obra do Parque da 
Criança, que deveria 
ser entregue em no-

vembro do ano passado, agora 
segue sem previsão para ser 
inaugurada. Segundo a Pre-
feitura, o atraso acontece de-
vido às chuvas que atingiram 
Indaiatuba nos últimos dias.

A construção do novo 
espaço de entretenimento 
do munícipio foi iniciada 
em julho do ano passado 
e tem investimento de R$ 
4.397.691,13. A empresa Lu-
xor Engenharia é responsável 
pela construção do Parque da 
Criança.

De acordo com a Secreta-
ria de Comunicação da Pre-
feitura, as obras estão nas se-
guintes situações: Civil 96%, 
paisagismo 50%, Iluminação 
60%, Instalação equipamen-
tos 80%. Ainda de acordo com 
a Pasta, a conclusão das obras 
está prevista para final de fe-
vereiro e os serviços comple-
mentares Obras e Urbanismo 
devem ser finalizados no final 
de março. 

O parque ocupa uma área 
de aproximadamente 15 mil 

metros quadrados, e teve a 
primeira etapa da urbanização 
concluída no final de 2013, 
onde foi realizada a constru-
ção de calçadas, gramado, 
iluminação, plantio de um 
labirinto verde, fechamento 
da área, além da construção 
de um estacionamento para 
100 veículos. Essa etapa foi 
realizada com mão-de-obra 
das secretarias municipais de 
Urbanismo e de Obras.

A logística ainda está sen-
do montada e dois dos quatros 
escorregadores do toboágua já 

foram colocados. O equipa-
mento conta com 60 metros de 
comprimento que conduzem a 
uma piscina medindo 10 por 
14 metros, com um metro 
de profundidade. O parque 
ainda conta com uma lâmina 
de água medindo 30 por 50 
metros e 30 centímetros de 
profundidade, onde as crian-
ças poderão se refrescar com 
os chuveirões em formato 
de cogumelos e bengalas, 
esguichos de água, cachoeira 
com balde gigante, além de 
escorregadores em formato de 

Uma Ordem de Serviços foi 
assinada pelo prefeito Nilson 
Gaspar na tarde de quarta-feira, 
dia 1º, e prevê a pavimentação de 
quatro vias localizadas na Zona 
Norte da cidade. 

Integram o pacote de obras as 
ruas Ademar Von Ah, Bálsamo/
Garapa, no Recreio Campestre 
Internacional Viracopos, a Ala-
meda das Nações, no Parque das 
Bandeiras, e Alameda Porteira 
de Ferro, no bairro Morro Torto. 
O investimento na obra será de 
aproximadamente R$ 3,9 mi-
lhões. O prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) anunciou a obra já nos 
primeiros dias do mandato.

O maior trecho a ser benefi-
ciado será na Rua Ademar Von 
Ah, no Recreio Campestre Inter-
nacional Viracopos, que receberá 
12.705,05m² de asfalto. Essa rua 
interliga o bairro Morro Torto 
à rodovia Engenheiro Paulo de 
Tarso Souza Martins.

Ainda no Recreio Campestre 
Internacional Viracopos será 
pavimentada a rua Bálsamo/

animais. E ainda para comple-
tar a diversão, o local contará 
com um playground temático.

Para os aventureiros, o 
parque disponibiliza uma 
tirolesa de quase 100 me-
tros de comprimento. Uma 
ponte ainda será construída. 
O local oferece ainda 12 
quiosques para piquenique, 
um espaço para lanchonete, 
guarda volumes, sanitários e 
vestiários. 

As salas de administração 
e enfermaria estão em cons-
trução ao lado da portaria.  

Garapa. Serão 4.148,95m² de 
asfalto, entre a rua Ademar Von 
Ah até a Estrada do Fogueteiro.

Na Alameda das Nações, 
no Parque das Bandeiras, o 
pavimento abrangerá quatro 
quadras com 6.377,73m² de 
asfalto, entre a Estrada do Fo-
gueteiro e a rodovia Engenheiro 
Paulo de Tarso Souza Martins.

Já a pavimentação do restante 
da Alameda Porteira de Ferro, no 
Morro Torto, abrangerá o trecho 
que interliga a via à rua Vences-
lau José de Souza, no Aldrovan-
dia. O trecho terá 7.999.32m² de 
asfalto.

Os serviços de pavimentação 
e obras complementares de infra-
estrutura e drenagem deverão ser 
concluídos no prazo de 12 meses.

A reunião para a assinatura 
da Ordem de Serviços também 
contou com a participação do 
secretário de Obras e Vias Pú-
blicas, Robenilton Oliveira Lima, 
e representantes da Construtora 
Emparsanco, que executará a 
obra. 

Chuva nos últimos dias foi a principal motivadora para o atraso nas obras 

DENISE KATAHIRA
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CANDELÁRIA 

cidade

Festa da Padroeira encerra 
programação festiva no 
próximo domingo, dia 5 

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Novos ecopontos de inertes 
devem ser instalados este ano 
No local poderá depositar entulhos de construções resultantes de pequenas obras

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

Quatro novos ecopontos 
de inertes devem ser 
instalados na cidade e 

estarão em funcionamento até 
o final de ano. No local pode-
rá depositar apenas entulhos 
de construções resultantes de 
pequenas reformas, como já 
acontece na unidade em fun-
cionamento no Jardim Morada 
do Sol. 

Os novos pontos de coleta 
seletiva serão instalados no 
Jardim João Pioli, na Rua 
Aristóteles Pereira dos Santos, 
na esquina com a Rua Silvio 
Candelo; no Jardim Paulista 
na Rua Jaraguá, próximo à área 
de lazer; no Jardim Pompéia 
o Ecoponto será construído 
na Rua das Primaveras, no 
terreno ao lado do Centro de 
Convenções "Aydil Pinesi 
Bonachella";  e no Jardim 
Califórnia funcionará na Rua 
Ema Mantoanelli Tachinardi, 
próximo ao campo de futebol 
do bairro.

Diferente das demais uni-
dades, a recepção nesses novos 
postos é feita por um funcioná-
rio que controla o tipo de ma-

terial descartado. As madeiras 
devem ser separadas e o gesso 
e telhas de amianto não podem 
ser depositados no local.

De acordo com o prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB), du-
rante coletiva de imprensa na 
tarde de quarta-feira, dia 1º, 
os novos locais de descartes 
ajudarão a manter a cidade 
mais limpa. 

"Esses novos Ecopontos 
serão estrategicamente ins-
talados em locais que já são 
usados para descarte irregular 
de entulhos. Nosso objetivo 
é acabar com esses pontos de 
descarte de lixo porque isso 

não prejudica apenas a limpeza 
da cidade, mas também é uma 
questão de saúde pública", 
justifica.

Alguns carroceiros cadas-
trados utilizam o Ecoponto de 
inertes para o depósito de en-
tulhos, mas qualquer cidadão 
pode utilizá-lo para depositar 
os materiais resultantes de 
pequenas reformas. 

O funcionamento é das 7h 
às 17h, de segunda a sexta-fei-
ra, e das 7h às 12h aos sábados.

Balanço 
Atualmente, Indaiatuba 

conta com 38 unidades de eco-

Dando continuidade as 
comemorações da Festa da 
Padroeira de Indaiatuba, 
a igreja Nossa Senhora da 
Candelária prossegue com 
sua programação religiosa e 
festiva neste fim de semana. 
Hoje, dia 3, a Quermes-
se tem início a partir das 
19 horas. Na programação 
religiosa, os fiéis poderão 
participar às 15 horas, da 
Missa e Benção das Gargan-
tas (São Brás). 

A tradicional Quermesse 
finaliza suas atividades no 
domingo, dia 5, e os pre-
sentes poderão desfrutar das 
barracas de pizza, frango 
assado, lanche de linguiça, 
além da barraca de doces, 
churrasco, pastel e bebi-
das. Ainda no domingo, a 
paróquia realiza a Tarde de 
Prêmios.

Já a comemoração reli-
giosa continua até o dia 19, 
onde acontece o almoço 
beneficente no salão paro-
quial. Ainda na programa-
ção litúrgica, o pároco irá 
realizar no dia 12, a Missa 
Sertaneja.  A celebração 

pontos, sendo uma de material 
inerte (entulho de construção), 
localizado no Jardim Morada 
do Sol, ao lado do calçadão. 
Este foi o primeiro do municí-
pio a fazer a coleta de entulhos 
de construção. 

Diariamente são recolhidos, 
em média, 10m³ de entulhos. O 
espaço também recebe os ma-
teriais recicláveis comuns para 
a coleta seletiva.

A Secretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente informou 
que o custo dos serviços de co-
leta de recicláveis está incluído 
no custo geral dos serviços de 
coleta de lixo do Município.

acontece a partir das 9h30 
na Fazenda Espírito San-
to em Cardeal. Neste dia 
também acontece o Leilão 
de Gado, logo após o ato 
litúrgico. 

Dia da Padroeira
Ontem, dia 2, foi come-

morado o Dia de Nossa Se-
nhora da Candelária, o qual 
foi marcado por muita fé e 
louvor, com a celebração 
bem cedo da Procissão das 
Luzes. Durante o dia tam-
bém houve a Missa Solene 
da Apresentação do Senhor 
e Missa e Procissão de Nos-
sa Senhora da Candelária.

Ainda durante as come-
morações religiosas ontem, 
teve a Hora da Santa Euca-
ristia. Ainda foi realizada 
a celebração da Missa dos 
Enfermos, dos Jovens, das 
Gestantes e da Família. 

O tradicional Auto de 
Nossa Senhora da Candelá-
ria e a Missa da Coroação 
de Nossa Senhora também 
completaram a programação 
de comemoração ao Dia da 
Padroeira da cidade.

DENISE KATAHIRA

Novos ecopontos foram anunciados durante coletiva de imprensa na quarta-feira 
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Compromisso com a saúde: Sanare 
oferece aplicação de vacinas
Referência na cidade, clínica conta com qualidade e segurança na conservação de vacinas

DENISE KATAHIRA

A Sanare Serviços de 
Saúde Ltda, com-
pleta 14 anos de ser-

viços com novidade. Agora 
a empresa também oferece 
a aplicação de vacinas em 
pessoas de todas as idades. 
Para a vacinação é necessário 
agendamento.

Especializada em serviços 
relacionados à saúde, seguran-
ça ocupacional e ambulância 
24 horas, a Sanare viu a ne-
cessidade de ampliar o seu 
atendimento. “A aplicação 
de vacinas surgiu a partir do 
momento que nossos clientes 
solicitaram para dessa forma 
atende-los de uma forma com-
pleta”, explica a proprietária 
e enfermeira do trabalho Ana 
Luiz Ruiz Guilhermoni. 

Com o objetivo de ofere-
cer excelência nos serviços 
de vacinação, a Sanare conta 
com uma experiente equipe de 
profissionais, além da qualida-
de e segurança na aplicação e 
conservação das vacinas. A 
clínica também possui uma 
insfraestrutura que garante 
a manutenção das caracte-

rísticas de todos os imono-
biológicos. “A temperatura 
da câmara de conservação é 
controlada eletronicamente. 
Além disso, na falta de ener-
gia, ela se mantém ligada em 
até 72 horas, garantindo assim 
a qualidade da vacina”, enfa-
tiza Ana Lúcia.

A enfermeira do trabalho 
ainda enfatiza que a vaci-
nação não apenas protege 
aqueles que recebem a va-
cina, mas também a ajuda à 
comunidade como um todo. 
“Quanto mais pessoas de uma 
comunidade ficar protegidas, 

menor a chance de qualquer 
uma delas, vacinadas ou não, 
ser contaminada”, explica.  

Além disso, Ana Lúcia 
destaca que as vacinas não 
são necessárias apenas na 
infância. “Os idosos também 
precisam se proteger contra 
gripe, pneumonia e tétano. 
As mulheres em idade fértil 
devem tomar vacinas contra 
rubéola e tétano”, orienta. 
“Os profissionais de saúde e 
as pessoas que viajam muito 
também tem recomendações 
para serem vacinadas”, com-
pleta.

A Sanare ainda se destaca 
pelo Serviço de Ambulância 
24 horas que atende empresas 
e pessoas físicas de quase to-
dos os planos de saúde. Esse 
atendimento se divide em dois 
tipos: “Simples” contendo 
um condutor, socorrista e 
enfermeiro e “UTI Móvel”, 
que conta com um médico. 
Ambas são equipadas com 
Desfibrilador Externo Auto-
mático (DEA). O serviço de 
ambulância ainda atende de 
duas formas: o eletivo, quan-
do ocorre a transferência ins-
trahospitalar e o atendimento 

de urgência e emergência. 
“Nosso tempo resposta é 
rápido, pois contamos com 
uma frota para atender nossos 
clientes”, explica Ana Lúcia. 

A clínica ainda possui 
um Call Center Médico que 
funciona 24 horas por dia, nú-
mero onde as pessoas podem 
tirar dúvidas. O serviço não 
vale como consulta médica. 
“As pessoas podem utilizar 
o serviço para receber orien-
tação de como tomar uma 
medicação que se esqueceu 
de tomar no horário”, exem-
plifica a enfermeira. 

Segurança Ocupacional
A Sanare Serviços ainda 

oferece às empresas de Indaia-
tuba, toda assessoria em Saú-
de e Segurança Ocupacional 
(SSO), com a elaboração de 
laudos e programas exigidos 
pelo Ministérios do Trabalho; 
realização de exames médico 
ocupacionais; emissão de 
Atestado de Saúde Ocupacio-
nal (ASO) e controle de exa-
mes periódicos dos clientes, 
além de treinamentos. 

Em uma assessoria com-
pleta, a Sanare vai à empresa 
contratante, independente do 
porte, quantidade de funcioná-
rios e grau de risco que estejam 
expostos, e faz um relatório so-
bre os riscos de cada ambiente e 
cargo existentes. É o Programa 
de Prevenção de Riscos Am-
bientais (PPRA), primeiro pas-
so do atendimento. Com base 
nesse relatório, o médico do 
trabalho elabora os programas, 
laudos e exames ocupacionais, 
de acordo com as necessidades 
da empresa do cliente.

A Sanare Serviços de Saú-
de Ltda. está localizada na 
Rua Oswaldo Cruz, 389, no 
Centro. Telefone para con-
tato (19) 3801-2006 ou (19) 
9.7404-86302.

Sanare Serviços de Saúde realiza atendimento pré-hospitalar, vacinação e assessoria em saúde e segurança ocupacional
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Quatro morrem em dois acidentes na SP-75
Em uma das ocorrências, na segunda-feira, 3 moradores de Salto acabaram falecendo

TEMPORAL 

Chuva de terça-feira 
derruba muro e 4 árvoresQuatro pessoas perde-

ram suas vidas em 
dois acidentes na San-

tos Dumont (SP-75), rodovia 
que passa por Indaiatuba. As 
ocorrências foram registradas 
na madrugada de domingo e 
segunda-feira, dias 29 e 30 de 
janeiro.   

O primeiro acidente fatal 
foi por volta da 2h10 da ma-
drugada, quando um ciclista, 
não identificado, foi atropela-
do por um carro de passeio na 
marginal, próximo ao quilô-
metro 63, em Campinas. 

Segundo a assessoria de 
imprensa da AB Colinas, a via 
sentido Campinas permaneceu 
interditada por 35 minutos, 
porém não houve congestio-
namento. 

O segundo acidente ocor-
reu por volta das 1h10 da 
madrugada de segunda-feira, 
no perímetro de Indaiatuba, 
e vitimou três pessoas, todas 
moradoras de Salto. São elas: 
Manoel Silva Lima, de 45 
anos; Edson Carlos Ambrosio, 
de 31 anos; e José Santelmo da 
Silva, de 35 anos.

As vitimas trafegavam 
em um automóvel Celta, pela 
Rodovia Santos Dumont, onde 
estavam também outros dois 
passageiros. Eles retornavam 
para casa, em Salto, quando 

foram atingidos violentamente 
por um Ford Fusion, com pla-
cas de Indaiatuba, que também 
levava outras cinco pessoas.

Com a batida, o Celta ca-
potou e o segundo veículo só 
parou vários metros à frente.  

O acidente causou a morte 
de Manoel, Edson e José, 
sendo que os outros dois pas-
sageiros do Celta tiveram 
ferimentos graves. As cinco 
pessoas que estavam no Fu-
sion tiveram apenas ferimen-
tos leves. 

Elas foram socorridas pela 
ambulância Municipal e por 
unidades de resgate da AB 
Colinas e Corpo de Bombei-
ros, e foram encaminhadas 
ao São Camilo em Salto e 

para o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), em 
Indaiatuba. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do Haoc, dois dos 
feridos passaram por proce-
dimento cirúrgico e seguem 
internados. A reportagem do 
Mais Expressão contatou o 
São Camilo, mas não conse-
guiu retorno sobre o estado 
de saúde dos passageiros do 
Fusion.

Aumento 
Os acidentes fatais vêm 

crescendo na Rodovia Santos 
Dumont. Em uma matéria 
divulgada na edição de 20 de 
janeiro do Mais Expressão, 
o número de ocorrências des-
te tipo aumentaram 80% na 

A Defesa Civil contabi-
lizou os danos causados em 
Indaiatuba por conta da forte 
chuva que aconteceu no final 
da tarde de terça-feira, dia 31 
de janeiro. Apesar do susto 
ninguém se feriu. 

De acordo com o órgão, o 
volume da chuva foi de 47,5 
milímetros com vento de 10 
km/h. Foram registrados qua-
tro pontos de alagamentos, no 
entanto a água teve escoamen-

comparação do ano passado 
com 2015.

Segundo balanço da AB 
Colinas, foram cinco aciden-
tes fatais registrados em 2015 
contra nove no ano passado. 

Entre as causas, segundo 
a AB Colinas, está um atro-
pelamento de pedestre, dois 
choques contra objetos de 
proteção (guard-rail, barrei-
ras rígidas, etc), uma colisão 
frontal e três colisões laterais. 

Por outro lado, o balanço 
apresenta uma queda no nú-
mero de acidentes registra-
dos na rodovia, chegando à 
redução de 12%. Foram 270 
casos notificados em 2015 
contra 240 ocorrências no ano 
passado. 

to em cerca de 30 minutos.
Quatro árvores caíram e 

um muro desmoronou em 
Itaici. Os destroços foram 
removidos durante a noite. 

Na Rua Walser Barnabé 
esquina com a José Tozzato 
abriu um buraco no asfalto 
e a Secretaria de Obras e 
Vias Públicas fez o reparo na 
manhã de quarta-feira, dia 1º. 
Não houve registro de queda 
de energia. 

Manoel, Edson e José morreram na madrugada de segunda-feira após colisão da SP-75

Um muro desmoronou em Itaici e os destroços foram 
removidos durante a noite do mesmo dia 

REPRODUÇÃO

EDUARDO TURATI
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Três partidas marcam a 
estreia da Copa Cidade 

esportes

Dois atletas que disputaram a ‘Copinha’ vão para o Fluminense 
PRIMAVERA

Campeonato feminino de futsal contará com equipes de Indaiatuba, Sorocaba e Tietê

O próximo domingo, dia 
5, será de bola rolando 
na quadra do Centro 

Esportivo do Trabalhador 
(CET). Na ocasião, três parti-
das marcam o pontapé inicial 
da 16ª Copa de Futsal Femini-
no Cidade de Indaiatuba, or-
ganizada por Raul Fernandes.

Em busca do “caneco” da 
competição estão sete equipes, 
sendo cinco de Indaiatuba, 
uma de Sorocaba e outra da 
cidade de Tietê.

A primeira rodada será nes-
te domingo. Às 9 horas, o due-
lo será o mesmo que decidiu o 
torneio no ano passado, entre 
Dinho Água/Supermercado 
Cisol/Andrax Ferramentaria x 
Esporte Clube Gálatas (Soro-
caba). Mais tarde, às 11 horas, 
a bola rola para o duelo entre 
Elas no Futsal (Tietê) x EC 
Elite. No último confronto da 
primeira rodada, às 11 horas, 
o embate será entre Resgate x 
Atlético Oliveira.

Disputa ainda a competi-
ção, mas que estará de folga 
no final de semana, a equipe 
da Comunidade Cristã. 

Como premiação, haverá 
troféu e medalhas, ofertadas 
pela Secretaria Municipal de 
Esportes, para o campeão, vice 

O presidente do Esporte 
Clube Primavera, Eliseu Mar-
ques, confirmou que dois atle-
tas do clube que disputaram a 
“Copinha” este ano vão vestir 
a camiseta do Fluminense. O 
volante Roger e o meia Carlos 
Roberto foram emprestados 
por um ano ao time carioca. 

Marques explicou que os 
atletas tinham contrato com 
o Fantasma até fevereiro de 

e terceiro colocado; além de 
troféu para a artilheira e defesa 
menos vazada. Numa parce-
ria com a empresa Juninho 
Uniformes, o time campeão 
ganhará ainda um fardamento 
completo, a goleira receberá 
uma luva e a artilheira um par 
de tênis. 

Segundo regulamento da 
competição, na primeira fase 
todas jogam contra todas, em 
turno único, classificando-se 
as quatro melhores colocadas. 
Nas semifinais, em apenas uma 
partida, a vantagem do empate 
será das duas equipes que fi-
zeram a melhor campanha na 

2018. “Eles vão para o Flumi-
nense emprestado por um ano, 
sendo que a negociação não 
envolve valores, somente se o 
time carioca se interessar em 
comprar alguma porcentagem 
do passe deles”, explica. 

De acordo ainda com o pre-
sidente primaverino, nenhum 
outro jogador que disputou a 
Copinha recebeu proposta. 

Eliminado na terceira fase 

primeira fase. Na grande final, 
em caso de igualdade, o título 
será definido após cobranças 
de pênalti.  

A competição começa nes-
te domingo e o campeão deve 
ser conhecido na segunda 
quinzena de abril. No ano pas-
sado, o "caneco" do certame 
ficou com o Dinho Água que 
garantiu o título após vencer o 
Gálatas de Sorocaba por 6 x 0.

Mudança
Entre as novidades para 

a edição, segundo Raul Fer-
nandes, é que as jogadoras do 
banco de reservas terão que 

da Copa São Paulo de Futebol 
Junior, a diretoria já pensa no 
time principal que disputará a 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista. 

Hoje, dia 3, durante evento 
de comemoração dos 90 anos 
do clube, será anunciada a nova 
comissão técnica. 

O jantar festivo será na 
churrascaria Jatobá, a partir 
das 20 horas. Os interessados 

usar coletes. 
Outra mudança é que as jo-

gadoras poderão atuar em suas 
equipes até o momento em que 
forem federadas, o que deve 
acontecer em março. Após a 
data, caso as atletas federadas 
permaneçam jogando, o time 
será punido com a perda de 
seis pontos. 

Em entrevista ao Mais 
Expressão, Raul Fernandes 
diz que o campeonato este 
ano deve seguir a qualidade 
das edições anteriores. “A ex-
pectativa é que seja um torneio 
bom e muito disputado, assim 
como foi no ano passado”, diz.

terão que pagar R$ 30, mais o 
valor da bebida. 

Segundo Marques, é funda-
mental que a data não passe em 
branco. “São 90 anos de muita 
tradição e glória. Mas creio que 
o meu pensamento e de muitos 
torcedores é que poderíamos 
estar, pelo menos, disputando 
uma Série A1. “Mas ainda 
temos o orgulho de disputar 
competições profissionais.”

JEAN MARTINS

A equipe do Dinho Água é uma das candidatas ao título deste ano
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Clube começam dia 12
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

Competidor local fica em 3º 
na Copa América de Downhill

esportes

Disputa ocorreu em São Roque, com transmissão ao vivo do Esporte Espetacular 
RICARDO PASSARINE/GANTECH GANCHEIRAS 

IMPRENSA – IC 

O piloto de bicicross 
de Indaiatuba, Ga-
briel Camargo Gio-

vannini, subiu ao pódio na 
disputa da Copa América de 
Downhill – 4X. A competi-
ção, que reúne os principais 
pilotos do bicicross (BMX 
e Downhill), aconteceu de 
20 a 22 de janeiro, no Ski 
Mountain Park de São Ro-
que, com a final transmiti-
da ao vivo pelo programa 
Esporte Espetacular da TV 
Globo.   

Giovannini ficou em ter-
ceiro lugar atrás do mineiro 
Anderson Ezequiel de Souza 
Filho e do catarinense Lucas 
Eduardo Alves de Borba. 
“O maior desafio na prova 
deste ano foi a chuva, que 
deixou a pista escorregadia 
e mais ‘pesada’ por causa da 
lama”, conta o atleta. “Por 
ser televisionada e possuir 
atletas de alto nível, chegar 
à final desse campeonato foi 
uma grande vitória.”

Para chegar ao pódio de 
uma das competições mais im-
portantes do ciclismo brasileiro, 
Giovannini conta que foram 
quatro meses de preparação 
intensa, principalmente com o 
foco nos trabalhos físicos. 

Para Gabriel, pista escorregadia e “pesada” foi o principal 
desafio da prova disputada no município de São Roque  

Campeonatos vão reunir 15 equipes no Veterano e Adulto

O próximo desafio do atle-
ta de Indaiatuba será nos dias 
18 e 19 de fevereiro, quando 
Giovannini busca o título da 
Descida das Escadas de San-
tos, no Morro do Pacheco. 

O piloto também defen-
derá as cores da cidade, este 
ano, na Copa Brasil e no 
Campeonato Brasileiro de 
Downhill, além da disputa 
do Panamericano. 

 Balanço 
O atleta, que começou 

o ano com o “pé-direito”, 
conta que o balanço das dis-
putas em 2016 foi positivo. 
Ele ficou em quinto lugar no 
ranking geral da Copa Bra-
sil de Downhill e sagrou-se 
campeão, na categoria Pró, 
do Campeonato Brasileiro 
realizado pela Confederação 
Brasileira de Mountain Bike 
(CBMTB).

Aos 24 anos, Giovannini 
cresceu na modalidade por 
influência do pai, Miguel 
Giovannini, um ícone do 
esporte nacional. Natural de 
Juiz de Fora/MG, ele veio 
para Indaiatuba e está na 
cidade há mais de 10 anos. 

Atualmente o piloto está 
sem equipe e treina também 
em municípios vizinhos. 
“Como é um esporte prati-
cado em morros e Indaiatuba 
não tem grandes montanhas, 
pratico o BMX na pista do 
Parque Ecológico e parte 
de condicionamento físi-
co e treinos específicos de 
downhill são realizados em 
outras cidades da região”, 
explica.

O piloto conta com apoio 
da IMS Racing, Gantech 
Gancheiras, Academia Vip 
Indaiá e dos restaurantes O 
Mineiro e Chácara de Minas.

A bola já tem data para 
rolar no campo do Indaiatuba 
Clube. No próximo dia 12 
(domingo), 15 times iniciam 
a disputa pelo título das co-
pas Colégio Polo – categoria 
Adulto e Lojas Matheus – Ca-
tegoria Veterano, ambas de 
futebol society. 

Disputam o título da Copa 
Colégio Polo as equipes do 
Colégio Polo, DF Engenha-
ria, Limpa Mais, Marquinhos 
Despachante, Red Ballon, 
Seven Fitness e Ultragaz.

Já a Copa Lojas Matheus 
terá oito times disputando o 
título. São elas: Brasiltex, Ca-
sagrande Turismo, Flexchan-
ce, Imuno Vacin, Indy Kids, 
Multifer, Verona Restaurante 
e Vizzent Calçados.

A primeira rodada come-
ça no domingo, dia 12, com 

três jogos. Pelo Veterano, a 
partir das 8 horas, o Imuno 
Vacin estreia contra o Indy 
Kids. Logo depois, com pre-
visão de início para as 9h10, 
acontece o primeiro jogo do 
Adulto entre Red Ballon e DF 
Engenharia.

Fechando o primeiro dia 
de jogos, por volta das 10h15, 
o Seven Fitness encara o Co-
légio Polo.

Os confrontos da primeira 
rodada seguem no dia 19 deste 
mês quando mais três partidas 
vão agitar o campo society do 
IC. Às 8h jogam Vizzent e 
Multifer e às 9h10 o Brasiltex 
enfrenta o Verona Restauran-
te, ambos pelo Veterano.

Jogo isolado da rodada 
do Adulto, às 10h15 o Limpa 
Mais joga contra o Marqui-
nhos Despachante.
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ATRAÇÃO 

O Rei Arthur (zinho) é destaque do Férias no Teatro

Carnaval confirma 
Bateria Classe A como 
uma das atrações 
Para conter gastos, este ano não haverá desfile das escolas na avenida 

Horóscopo de 03 a 09/02 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

A Bateria Classe A, 
tradicional em Indaia-
tuba, será uma das 

atrações no Carnaval 2017 em 
Indaiatuba. Este ano, para con-
ter gastos, a Prefeitura decidiu 
cancelar o desfile das escolas 
na avenida e apenas realizar 
shows em um palco montado 
ao lado do barco da Raia de 
Remo, no Parque Ecológico.  

O local será o mesmo uti-
lizado pela Bateria Classe A, 
do mestre do João Paulo, com 
shows nos dias 25, 26 e 27 
deste mês.   

As atividades do Carnaval 
na cidade começam no sábado, 
dia 25, a partir das 20h30 até 
meia-noite. O palco montado 
na Raia de Remo recebe a 
apresentação da Bateria Clas-
se A e na sequência show de 
um grupo de dançarinos de 
axé. 

Já no domingo, dia 26, no 
mesmo palco, as crianças vão 

se divertir na matinê, das 16h 
às 20 horas. As atrações são 
as mesmas dos dias anteriores, 
porém com músicas voltadas 
ao público infantil.

No último dia de folia, 
segunda-feira (dia 27), serão 
realizados dois eventos. Além 
da festa da Raia de Remo, a 

partir das 20h30, outra atração 
será a tradicional Marchinha. 
O evento acontece das 19h às 
23 horas, na Praça Prudente de 
Moraes, com apresentação da 
banda Folia. 

Economia 
Sem desfile de Carnaval, 

só com premiação a Prefeitura 
irá economizar R$ 90 mil.  

Como não haverá sub-
venção ou premiação para as 
escolas participantes, as agre-
miações ficarão responsáveis 
pela praça de alimentação 
que será montada ao lado do 
Barco.

Sem desfile, Bateria Classe A agita o Carnaval de Indaiatuba este ano

Atração encenada pelo Grupo Anankê é gratuita no Centro Cultural Jardim Morada do Sol 

O Novo Centro Cultural 
Jardim Morada do Sol recebe 
no próximo dia 18 (sábado), 
a partir das 16 horas, a peça 
infantil O Reia Arthur (zinho). 
A apresentação, gratuita, faz 
parte da segunda edição do 
Férias no Teatro de Indaiatuba 
e será encenada pela Cia. de 
Teatro Anankê.

O espetáculo O Rei Arthur 
(zinho) conta sobre a disputa 
do trono e da coroa entre 

a rainha deposta Olívia e a 
rainha usurpadora Mássima. 
Vaidosa, Mássima é capaz 
de tudo para permanecer no 
poder, subornando o povo de 
todas as maneiras possíveis. 
O texto, originalmente escrito 
por Teresa Frota, já recebeu 
o prêmio nacional de melhor 
texto infantil e promete provo-
car muitas gargalhadas.

A peça tem direção e figuri-
no de Chicó Ferreira, maquia-

gem de Rafael Santos e trilha 
sonora e cenário de Rogério 
Barbatti. No elenco estão Marli 
Lopes, Flavio Cardoso, Leo-
nardo Kayan, Gisele Campos, 
Nina Vinagre, Cláudio Damas-
co, Ana Paula Oliveira e Chicó 
Ferreira.

A apresentação integra 
a programação do projeto 
Férias no Teatro, iniciativa 
que pretende estimular nas 
crianças o apreço pelas artes 

cênicas, disponibilizando 11 
espetáculos gratuitos entre os 
meses de janeiro e fevereiro.

O Novo Centro Cultural 
Jardim Morada do Sol fica na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 5.924, no 
Jardim Morada do Sol. Mais 
informações na Secretaria 
Municipal de Cultura, pelo 
telefone (19) 3875 6144.

Grupo Anankê
O Grupo de Teatro Anankê 

conta atualmente com 12 inte-
grantes experientes, que atuam 
desde a década de 1990 indivi-
dualmente e que já encenaram 
inúmeros espetáculos e parti-
ciparam de diversos festivais. 
Alguns deles, inclusive, já 
foram premiados ao longo de 
suas carreiras em categorias 
como Melhor Atriz, Melhor 
Cenário, Melhor Figurino, 
entre outros. Ousadia, força 
de vontade e originalidade 
são alguns dos significados do 
nome do conjunto.

ARQUIVO – BATERIA CLASSE A

DIVULGAÇÃO

Semana um pouco tensa, pois marca preocupa-
ções com seu casamento, sociedade ou parceria 
comercial. O momento pede busca de soluções e 
resoluções. O nativo também está passando um 
processo de mudança que trata de verificar como 
deve agir de forma diferente da que vinha agin-
do antes. Seja racional e evite a agressividade.

O taurino pode ter dias intensos de disputas 
ou dificuldades para se mover nos seus rela-
cionamentos, as pessoas podem ser um tanto 
agressivas com ele ou podem se manifestar 
abertamente contra sua maneira de agir. Preci-
sa aprender a lidar com situações imprevistas. 
Desejo intenso de viajar ou de mudar algumas 
recordações que traz consigo.

O trabalho é o setor que estará dando destaque 
em sua vida nesse momento. Exigirá calma e 
atitude fria para conseguir lidar com a falta 
de tato, ou agressividade com colegas. Sua 
saúde pode se ressentir, nesse momento tenha 
cuidado com sua respiração e com seus órgãos 
reprodutores.

Semana intensa e com emoções à flor da pele. 
É hora de diminuir as atividades sociais, fique 
perto de seu relacionamento, para melhorar ou 
modificar a situação de sua relação. No campo 
profissional, há indícios de mudanças e de um 
bom movimento. Dinheiro pode surgir de forma 
inesperada.

A semana começa um pouco tensa em sua vida 
pessoal ou familiar (podendo envolver  sua casa 
ou a família. Evite brigas, pois dentro de casa há 
um risco de ser mal entendidos. Problemas po-
dem surgir por recordações que não foram bem 
digeridas. Momento de focar em seus ganhos 
e tentar melhorar-los, novas oportunidades de 
trabalho tendem a surgir.

A mente do virginiano estará mais agitada e cor-
re o risco de não ser cortêz como lhe é habitual, 
cuidado com a agressividade, especialmente 
nas palavras. Por outro lado há um desejo de 
renovar sua forma de ter prazer, seu modo de 
lidar com as alegrias da vida. Um projeto cria-
tivo pode surgir ou um romance pode aparecer.

O libriano estará mais preocupado com sua 
vida material, com seu dinheiro, em finalizar 
ou ampliar investimentos, ganhos e gastos. 
Recomenda-se controlar seu ímpeto de gastar, 
pois ele pode estar bastante alto. O momento 
pede economia e controle. Grandes mudanças 
em sua vida familiar, pode tanto estar mais dis-
tante de sua família e criando uma nova como 
só alterando a rotina doméstica.

O escorpiano vive um momento interessante, 
pois após lutar bastante para criar seu espaço, 
ele pode sentir um momento de conflito entre 
permanecer em movimento e o descanso. Existe 
uma força dentro de você, que quer resolver, 
solucionar as dificuldades. No entanto, nesse 
momento sua energia está baixa indicando que 
o nativo deve descansar um pouco. 

O sagitariano vai ficar por algumas semanas 
com sua energia baixa, principalmente se o 
nativo não tem o hábito de olhar para dentro 
de si e enxergar suas necessidades de se ver, de 
se conhecer. O momento pede um pouco mais 
de relaxamento, menos aceleração, diminua o 
ritmo de tudo, trabalho, compromissos sociais 
e até atividades físicas. Descanso é a palavra.

Parece que alguns problemas e projetos que 
estavam em andamento têm agora sua resolução 
e finalização. Agora é hora de aparar arestas e 
finalizar etapas. O capricorniano pode se sentir 
mais fechado e distante das atividades sociais e 
dos amigos. Profissionalmente é momento de 
surgirem mudanças positivas e oportunidades. 

Essa semana traz indícios de conclusões impor-
tantes de projetos profissionais e em seus planos 
de negócios. Uma nova etapa irá começar em 
sua vida, busque descansar e estar pronto para 
começar essa nova fase. Novas mudanças im-
portantes em seus projetos, mas planeje pois o 
momento é para apenas ter idéias, não marca a 
aplicação deles, ainda.

O pisciano tem agora um momento importan-
te para analisar sua espiritualidade e avaliar 
sua filosofia de vida. No relacionamento com 
amigos pode estar encerrando amizades por 
dificuldades emocionais a serem resolvidas 
dentro de si. No trabalho ocorrem finalizações 
de processos ligados a projetos com pessoas 
e empresas estrangeiras ou idéias de novas. É 
hora de parar, meditar e descansar.
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Shopping local oferece 
aulas gratuitas de dança 

cultura & lazer
CINEMA

ESTRELAS ALÉM DO TEMPO - Lançamento  -  Drama  -  Classificação 
livre  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   14h40  
/  17h40  /  20h20. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   15h50  /  20h20
....................................................................................................................
TOC - TRANSTORNADA, OBSESSIVA E COMPULSIVA - Lança-
mento  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  -  105 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   15h00  
/  17h20  /  19h40  /  22h00. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   17h20  
/  19h40  /  22h00
....................................................................................................................
O CHAMADO 3 - Lançamento  -  Terror  -  Classificação 14 anos  -  102 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Quarta (8):   17h20  /  19h45
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Quarta (8):   22h00
....................................................................................................................
ATÉ O ÚLTIMO HOMEM - Estreia  -  Drama de Guerra  -  Classificação 
16 anos  -  139 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   14h40  /  
17h45  /  20h50. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   16h00  /  20h10
....................................................................................................................
CAPITÃO FANTÁSTICO - Sessão do Cineclube Indaiatuba*  -  Comédia 
Dramática  -  Classificação 14 anos  -  118 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Sábado (4):   14h00. *Atenção:  para o Cineclube os 
ingressos tem preço único de R$ 10,00 para o público em geral. Maiores 
de 60 anos pagam ingresso promocional R$ 5,00
....................................................................................................................
A BAILARINA - 2ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   16h45  
/  19h00. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   15h20  /  19h00
....................................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - 2ª semana  -  Drama / Comédia  
-  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   14h20
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   14h15  /  
16h45  /  19h00. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   15h15  /  19h00
....................................................................................................................
RESIDENT EVIL 6: O CAPÍTULO FINAL - 2ª semana  -  Ação / Terror 
-  Classificação 14 anos  -  106 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   15h00  /  
21h40. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   somente 21h40
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Quarta (8):   19h20
....................................................................................................................
BELEZA OCULTA - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  97 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Quarta (8):   19h20  
/  21h35
....................................................................................................................
TRIPLO X REATIVADO - 3ª semana  -  Ação / Aventura  -  Classificação 
14 anos  -  107 minutos
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Quarta (8):   21h15
....................................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - 3ª semana  -  Romance / 
Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Quarta (8):   16h25  
/  21h05
....................................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 5ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (2 - feriado municipal),  Sexta (3)  e  Domingo 
(5):   14h00
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   13h45  /  
16h25. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   16h25
....................................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 7ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Polo Shopping: Quinta (2 - feriado municipal)  a  Domingo (5):   15h35  /  
18h10  /  20h30. Segunda (6),  Terça (7)  e  Quarta (8):   15h35  /  20h30

Quatro ritmos diferentes serão apresentados todos os sábados de fevereiro 
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

BENEFICENTE 

Noite do Sushi da Acenbi acontece amanhã, no Maeda  

Aulas de dança, gra-
tuitas para toda a po-
pulação (a partir dos 

6 anos de idade), serão ofere-
cidas pelo Parque Mall neste 
mês de fevereiro. Sempre na 
praça de eventos do shopping, 
o primeiro encontro acontece 
amanhã, dia 4, a partir das 
10h30, com uma animada aula 
de Zumba. Não é necessário 
fazer inscrição, apenas com-
parecer no horário marcado. 

Os demais ritmos serão 
apresentados nos próximos 
sábados, sempre a partir das 
10h30. No dia 11, por exem-
plo, a aula será de alonga-
mento e ritmos. No dia 18, é 
a vez da aula de Forró agitar 
os presentes. Para fechar, no 
dia 25, toda a magia da Dança 
do Ventre estará presente no 
Parque Mall.

As aulas, com cerca de 50 
minutos cada, ocorrem em 
parceria com a Viva – Escola 
de Dança, do professor e co-
reógrafo Victor Tegerio. “Po-
dem participar desde aqueles 

evento, é muito bom expandir 
o nosso trabalho.” 

Todas as aulas serão apli-
cadas por profissionais de 
dança, professores que atuam 
em projetos desenvolvidos na 
Viva – Escola de Dança.  

O administrador do Par-
que Mall, Flávio Norberto, 
lembra que o evento é mais 
uma opção de lazer e diver-
são oferecida pelo shopping. 
“As pessoas poderão vir 
ao Parque Mall, curtir uma 
manhã de sábado diferente e 
animada, almoçar em nossa 
praça de alimentação e cur-
tir com a família o resto do 
dia”, diz.     

Serviços
Aulas gratuitas de dança

Período: Dias 4, 11, 18 e 25 
de fevereiro (aos sábados)
Horário: Às 10h30 – com 
cerca de 50 minutos de du-
ração cada 
Endereço: Rua das Primave-
ras, 1.050. 
Estacionamento: R$ 3 – pe-
ríodo de três horas iniciais/ 
R$ 1 – a cada hora adicional.

Aulas são 
totalmente 
gratuitas e para 
participar basta 
comparecer no 
horário marcado

Noite do Sushi conta com mais de 20 tipos de sushi, além de pratos quentes

que já frequentaram aulas, até 
os que nunca tiveram contato 
com a dança”, convida. “Não 
se trata de uma aula técnica, 

mas sim uma atividade bem 
dinâmica para que as pessoas 
conheçam mais os ritmos. 
Estou muito ansioso para o 

A Associação Cultural 
Esportiva Nipobrasileira de 
Indaiatuba (Acenbi) realiza 
amanhã, dia 3, o 1º Jantar 
Dançante Noite do Sushi em 
parceria com o Parque Maeda. 
O evento acontece na cidade 

Itu, a partir das 20 horas. Parte 
do recurso arrecadado serão 
destinados à Escola de Língua 
Japonesa e à Associação.

Os convites continuam 
à venda no valor de R$ 70 
e podem ser adquiridos na 

secretaria da Acenbi, na Nab 
Perfumaria e Cosméticos, na 
Indaia Pet, na Nakayoshi e no 
Bazar e Livraria Nipon. 

Reservas de mesas só po-
dem ser solicitadas em grupos 
acima de cinco pessoas, pelo 

telefone (11) 2118-6200.
No convite está incluso 

o jantar, que acontece das 
20h às 22 horas, e conta 
com saladas diversas (verde, 
maionese, palmito, salpicão e 
vinagrete), japonesa (20 tipos 
de sushi e 3 tipos de sashimi), 
pratos quentes (arroz, risoto 
de camarão, lagarto ao mo-
lho, camarão marinado, sal-
mão ao molho de alcaparras, 
canelone 4 queijos e pernil 
pururuca). Bebidas e sobre-
mesas são cobradas à parte. 

O evento ainda conta 
com a banda Face Nova que 
promete animar a noite com 
grandes hits. A Acenbi dis-
ponibilizará um ônibus para 
quem quiser ir à festa, no 
valor de R$ 10 por pessoa. 

A saída às 18 horas ocorre 
da sede de campo da Acen-
bi, localizada na Rua Chile, 
689, no Jardim América. 
O retorno está programado 
para às 24 horas. 

Mais informações na Secre-
taria da Acenbi, no 3834-2584, 
9.9778-4579 (falar com João 
Yamate) e/ou pelo 9.9779-
0965 (Patrício Moniwa).
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Excelente workshop de vendas

Congesa anuncia entrega do Class

27ª Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba – Cocaes 

1ª Copa RMC de Rygby - 2017 - Etapa Indaiatuba

Evento de lançamento do calendário esportivo no Indaiatuba Clube

O workshop "Vender é Arte ou conhecimento?", com Perci-
val Oliveira, promovido pela JToledo Arquitetura e Construção 
Integradas e Sin Consultoria, foi excelente e aconteceu no The 
Royal Palm Tower Indaiatuba.

O último sábado, dia 28 de janeiro, foi marcado por um 
grande evento! Para comemorar a chegada e entrega do em-
preendimento Class, da construtora Congesa, foi realizada a 
apresentação do imóvel para moradores e convidados.

Com uma das mais belas vistas da cidade de Indaiatuba, o 
empreendimento conta também com a praticidade da região 
do Jardim América, que é cercada de serviços. Na ocasião, os 
corretores também estiveram disponíveis para apresentação e 
visita ao espaço totalmente mobiliado e decorado. A Congesa 
comemora também a entrega de mais uma obra dentro do prazo. 
A grande novidade fica por conta do Top Floor, ponto mais alto 
do edifício (área de lazer no último pavimento da torre) que 
conta com espaço Fitness, Sauna, Lounge Adulto e Terraços.

O Rotary Club de Indaiatuba Cocaes se reuniu na noite de 
terça-feira, dia 31 de janeiro, na Casa da Esfiha em Indaiatu-
ba, para realizarem a sua 27ª Reunião Ordinária.  O encontro 
contou com a excelente palestra ministrada por Thais Jeronimo 
Svicero, juntamente com Antonio Reginaldo Geiss, ambos da 
Fundação Pró-Memória, ambos diretora e presidente do órgão. 
Após a palestra, o casal Sergio e Alair Lelli fez a doação de 
um quadro do Dr. Sabin ao acervo da Fundação. Ao fim da 
reunião, aconteceu as comemorações dos aniversariantes do 
mês: Boanerges, Maria Angélica, Libia e Alair.

Aconteceu na noite de sábado, dia 28 de janeiro, o evento de lançamento do calendário esportivo 2017 do Indaiatuba Clube. 
Os interessados compareceram em massa para prestigiarem o encontro, abrilhantado pelo grupo The Brothers que tocou os 
maiores sucessos do pop rock nacional e internacional. O cantor Raí foi responsável por agitar o público amante do sertanejo 
universitário. Houve ainda comidinha do buffett Verona.

Bons jogos foram realizado no sábado, dia 28 de janeiro, com a partida entre Walliz X CougrS, depois a meninas mostraram para 
que vieram, em um treino mais que puxado. Finalizando o dia, houve o jogo mais que animado entre o nosso time local, o Tornados, 
contra o Jequitibá de Campinas. No final, vitória do time indaiatubano pelo placar de 32 x 7. Parabéns a todos e avanti Tornados!

Luan, do Açaí Futuro, em vista ao gerente Rubens da Fatto a Mano

As amigas Ariene, Mary e Helena na primeira edição de 2017 do 
Feito Para Dançar do Indaiatuba Clube 

O músicos Fábio Martinez, Caio Chiarini, Stella Damaris e Wagner 
Vasconcelos apresentaram o show em tributo a Elis Regina, no 
Shopping Jaraguá Indaiatuba, na última sexta-feira, dia 27 de janeiro

As lojas Cris 
Bandeira estão 
com super 
promoções em 
roupas infantis, 
com até 50% 
desconto nos 
looks para os 
baixinhos ficarem 
na moda com 
muita economia
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Tutti Sposa

Espaço masculino

Promoção

Decoração

Kostela do Japonês sempre é um sucesso!

"A Nova Loja" é representante exclusiva da marca Tutti Sposa 
(moda noivas e festas) que é reconhecida como uma das mais belas 
do mundo, através de estilistas como D.M. & Cosmobella. Com 
isso, a loja pode trabalhar com preços especiais e inacreditáveis! 
A coleção 2017 já encontra-se disponível e está deslumbrante! 
Confira também a coleção moda festa que está arrasando (venda 
ou aluguel).Vá conferir! Agende seu horário. Whattsapp 9.9540-
8836 e 3875-1760.

Não perca as promoções im-
perdíveis da Vitorello: vestidos de 
festas com 20% off, moda jovem 
também na promoção, bermudas 
e calças fitness estampadas com 
20% off e muito mais. A coleção 
verão está simplesmente maravi-
lhosa. Confira!

Quando pensar 
em decoração, a 
Adelaide Deco-
ração é a melhor 
opção. Ela oferece 
cortina, persiana, 
papel de parede, 
colcha sob medida, 
almofadas, pisos 
laminado/vinilico 
e tapetes. Tudo 
o que há de mais 
moderno e sensa-
ção do momento 
você encontra na 
loja. Atendimen-
to diariamente no 
horário comercial 
e aos sábado só 
com hora marca-
da. Pagamento com 
cartão e dividido 
5 vezes com che-
que ou boleto. Faça 
um orçamento sem 
compromisso. De-
mais!

A Barbearia B4Alpha aca-
ba de receber a linha da Barba 
Forte com shampoo em barra, 
shampoo bomba e muito mais, 
que são excelentes para a sua 
beleza. O espaço oferece corte, 
barba, pigmentação, progressiva, 
hidratação, manicure e pedicure e 
trajes masculinos, social e a rigor, 
com locação e venda, além de um 
bar onde o cliente poderá tomar 
cerveja ou chopp, com mesa de 
bilhar e TV com vídeo game. 
Completíssimo! Não deixe de co-
nhecer na Avenida Itororó, 371, 
no Cidade Nova 2. Telefone: (19) 
3835-5411 e 3825-1592. 

A comida da Kostela do Japonês é super saborosa e prepa-
rada no capricho, com produtos de primeira qualidade e melhor 
atendimento. Você saboreia arroz, feijão, fritas, farofa, saladas 
diversas e costela grelhada que derrete na boca. Não existe nada 
melhor. Parabéns Hideki e equipe. Nota 10! Quem não conhece 
confira na Rua Antônia Martins Luiz, 180 – Distrito Industrial 
João Narezzi. Telefone: (19) 3894-6646

Prato quente

Arroz 
à Moda 
- Arroz 
preparado 
com frango 
desfiado, 
castanhas crocantes, uva 
passa, canela e folhas frescas de hortelã. 
Só na Casa da Esfiha, é claro!

O tosador Darick, da Clínica Veterinária Bicho Amigo, com o lindo 
cliente Blue e seu dono Leonardo

Simone, Douglas, Gabriela, Claudemir, Fatima Caim, Fátima 
Ribeiro, Helio, Luana e Fernando comemorando o aniversário 
de Fatima, com a família de Vinhedo, no Boteco Santos Dumont. 
Felicidades sempre!

Dr. Yong Bai Cho recebendo o 
Troféu Frutos de Indaiá como 
melhor Cirurgião Plástico. Parabéns!

Casamento maravilhoso de 
Lais e Michel. "A Nova Loja" 
agradece a oportunidade de ter 
feito parte desse momento lindo e 
inesquecível. Felicidades ao casal!

Promoção na Flor de Lis
Escova Progressiva sem formol por apenas 

R$149,90. Promoção válida até 28/02/17. 
Aproveite! Os telefones para agenda-
mento são: (19) 9.9921-7576 - What-

sApp e (19) 3825-0623. Rua Alberto 
Santos Dumont, 1.209 - Cidade 
Nova 1, próximo das avenidas Ito-
roró  e Presidente Kennedy.

As colegas do Boticário Rafaela, Virgínia, Cristiane, Milena e Sabrina

Felipe da HK Segurança Eletrônica e Informática

Os colegas da Metrocal, Fabio Silva e Gilberto Nobrega

Comemorando 33 anos de casamento, o simpático casal Luiz e 
Claudia. Parabéns! 
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Luis e Graciela, no Restaurante Casa da Moqueca, localizado na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Karan, com o proprietário Carlos do Cintra Restaurante, que fica na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Telefone: 3816-1417

Janiel e José Diego, garçons do Resturante Caipirão, que fica na 
Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Irapuã Teixeira e Tom Nishi, na Seiiki Temamakeria, que fica na 
Rua Bernardino de Campos, 502 - Tel: 3885-1237

Gilberto e Tarike, no Restaurante Casa da Moqueca, que fica na 
Avenida Presidente Kennedy, 1.145 - Cidade Nova 1 - Tel: 3885-0866

Equipe Euroart, no Cintra Restaurante, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - 
Recreio Campestre Jóia. Contate-nos: 3816-1417

Emerson, André e Frank, no Cintra Restaurante, situado na Avenida 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 711 - Tel: 3816-1417

Daniela, Heitor e Rosimeire, no Restaurante Caipirão, situado na 
Rua Martha Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Cyro, Marcus, Gilson e Tamburu, no Restaurante Caipirão, que fica na Rua Martha 
Camargo Ifanger, 18. Telefone: 3885-5434

Carlos e Carla, do Cintra Restaurante, na Avenida Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 711 - Recreio Campestre Jóia. Tel: 3816-1417

Renata, Talitha e Santoro na Fit BurgersGustavo Lorenzette e Priscila Santtana na Fit BurgersCamila e Giovanna na hamburgueria Fit Burgers
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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!

As lojas Cris Bandeira estão com super promoções em roupas 
infantis, com até 50% desconto nos looks para os baixinhos ficarem 
na moda com muita economia

Dias da Casa de Carnes 11 de Junho com o representante do 
Carvão Indaiá Ronaldo

João Pedro Villarinho, Vanessa Lanzarin López, Ivan Montini 
e Bruna Collaço inaugurando a Mãe Coruja Assessoria 
para mães, pais e família no cuidado ao recém-nascido, 
amamentação, curso de gestantes e treinamentos

As cirurgiãs-dentistas do Belle Santé, Renata Gonçalves, Tânia 
Higaki, Glaís Ferrari e Lilian Yamamoto em seu novo endereço na 
Avenida João Ambiel, 1.287 Curso de gestante realizado na Mãe Coruja Assessoria Materna

Os colaboradores da Sanare Saúde comemorando os aniversários 
do mês de janeiro. Parabéns!

Alunas do 8º ano do Colégio Rodin curtem a volta às aulas

Alunas do 6º Ano, da unidade 1, no primeiro dia de aula do Colégio Meta

Emily, Ana Carolina e Luiza, do 6º ano do Colégio Rodin, se 
divertem no primeiro dia de aula



LOCAÇÃO

VENDA

CA06891- VISTA VERDE - AT. 175 m² - 100 
m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte planejada), 
cozinha planejada, sala de estar e jantar, wc 
social, lavanderia, quintal com churrasqueira e 
garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Imóvel 
com aquecedor solar. Excelente acabamento. 
Condomínio com salão de festas, churrasqueira, 
quadra poliesportiva, playground e segurança 
24 horas. R$ 489.000,00

CA06895 - Casa Térrea Condomínio 
com lazer completo - AT 333 m² - AC 
160 m² com 3 dormitórios, sendo 1 
suite, Sala 2 ambientes com lavabo, 
WC social- Cozinha planejada - Área 
de serviço - Churrasqueira - Piscina- 4 
vagas. 785.000,00.

AP03299 - DUE 0 AU 96,16m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte com armários, 
WC social, sala ampla dois ambientes, 
lavabo, varanda, cozinha planejada, la-
vanderia com armários, garagem para 02 
autos. Condomínio com infra-estrutura de 
lazer completa, localização privilegiada. 
R$ 799.000,00

CA06832-VILA MARIANA - AT.150m² 
AC. 210m² - 03 Dormts, sendo 01 
suite, Wc social, sala, cozinha, copa, 
lavanderia.Superior: 01 suite com 
closet, sacada,  área gourmet com 
churrasqueira, garagem para 02 autos. 
R$ 380.000,00

caderno de negóciosNº 732

SALÕES E GALPÃO

SL00665 - CENTRO - AU 108,85 - Salão comercial 
no térreo de edifício comercial no centro da cidade. 
R$ 1.950,00 + COND. + IPTU.
GL00323 - AMERICAN PARK EMPRESARIAL 
NR - AT 300m², AC 430m² - Galpão com área fa-
bril de 330m², pé direito de 6 metros, entrada para 
carreta com piso para suportar até 4 toneladas, 
vestiário feminino, vestiário masculino, refeitório, 
escritório, recepção. R$ 3.900,00 + IPTU.
SL00669 - CIDADE NOVA I -  AC.90m²  02 ban-
heiros excelente localização, fácil acesso, sala 
nova. R$ 4.000,00 + IPTU

CASAS E CHÁCARAS

CA06813 - JARDIM ESPLANADA - AT 398m², 
AC 319m² - 04 dormitórios sendo 02 suítes uma 
delas máster, WC social, sala intima, sala am-
pla dois ambientes, lavabo, área de luz, cozinha 
planejada, lavanderia, quintal amplo, churrasquei-
ra, garagem para 04 autos. R$ 3.000,00  + IPTU.
CA06898 - MORADAS DE ITAICI - AT.120 m² AC. 

73 m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc social, la-
vanderia, quintal e garagem para 2 autos descobe-
rta. Condomínio com portaria 24h, churrasqueira e 
piscina. R$ 1.350,00 + Condomínio + IPTU
CA04821 - JD MORADA DO SOL - AT.80M² - 
PISO SUPERIOR - 02 dormitórios, sala cozinha, 
wc social e lavanderia. Não possui garagem. 
R$1.000,00 + IPTU.
CA06881 - JARDIM PANORAMA - AT. 175 m²  
AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), cozinha 
americana, wc social, lavanderia, churrasqueira 
e garagem coberta para 1 auto. R$ 1700,00 + 
COND + IPTU
CA06877 - VILA FORMOSA - AT 130m², AC 
76m² - Casa nova com 03 dormitórios sendo 01 
suíte todos com armários planejados, WC social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia com armários, 
quintal, garagem para 02 autos. R$ 1.800,00 + 
COND. + IPTU.
CH01615 - LAGOS DE SHANADU - AT 5.000m², 
AC 603,86 - Casa principal com 04 dormitórios 
sendo 02 suítes uma delas máster com closet, 
sala ampla três ambientes, lavabo, mezanino, co-
zinha planejada, copa, lavanderia, garagem para 

04 autos. Casa de hóspedes com 01 dormitório, 
sala, WC social, cozinha. Casa de Caseiro com 02 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia. 
Área de lazer ampla com pomar, horta, piscina de 
alvenaria, espaço gourmet com churrasqueira, 
forno de pizza, salão de jogos, canil. Aquecimento 
solar. R$ 3.500,00 + COND. + IPTU.
CH01613-TERRAS DE ITAICI AT 1000m² 
AC220m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suite, Wc 
social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 02 
vagas cobertas, quintal.R$ 2.500,00

APARTAMENTOS

AP03299 - DUE 0 AU 96,16m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com armários, WC social, sala 
ampla dois ambientes, lavabo, varanda, cozinha 
planejada, lavanderia com armários, garagem para 
02 autos. Condomínio com infra-estrutura de lazer 
completa, localização privilegiada. R$ 2.500,00 + 
COND. + IPTU..
AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 03 
dormitórios sendo 1 suítes planejada, sala dois 
ambientes, banheiro social, roupeiro no corredor, 

cozinha americana 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 plane-
jada 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 
dormitórios 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.
AP03293 - RES. VANDO - AU. 63 m² - 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, lavanderia, WC social e 
garagem para 1 auto. Portaria 24 horas, piscina e 
churrasqueira. R$ 850,00 + COND + IPTU

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA

AP02989 - SPAZIO ILLUMINARI - AU 100m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 
de estar, mezanino, lavabo, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto.  R$ 250.000,00
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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 
espelho. Cozinha Americana planejada, 
com grande bancada em granito e cook-
top 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, cozinha planejada, lavanderia 
com armários, R$ 1.300,00 + Cond 
550,00 + 74,00 IPTU, com 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 va-
gas de garagem, 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 cozi-
nha grande, sem condomínio R$ 750,00
AP00509 – BOSQUE DOS INDAIAS- 
2 dorm. Sala 2 ambientes, WC, cozinha 
e lavanderia, R$800,00+cond. 200,00 
+ Iptu
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
AP00542 – EDIFÍCIO  PICTOR – Cen-
tro ,com 2 dorm sendo 1 suite com ar-
mários planejados nos 2 dorm. cozinha 
com planejados, WC, sala com planej. 
1 vaga coberta, com piscina e salão de 
festa $1.200,00 + cond. 500,00 + Iptu .
AP00545 – COND GRAN VILLE – Ce-
cap com 3 dorm. sendo 1 suite, e vaga 
de garagem, cozinha com armários, 
sol da manha 7 andar  , área de lazer 
com piscina, $ 1.200,00 + cond. 220,00  
CC.00351 – COND. SANTA CLARA 
– 4 suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 ambien-
tes com lavabo, coz, planj. Lavanderia 
com armários, varanda gourmet com 
churrasqueira, piscina jardim, quarto 
de empregada com WC., 4 vagas 
sendo 2 cobertas.   R$ 5.000,00 com 
cond. e IPTU.
CA00982 – VILA RUIZ PERES- Casa 
para Locação    - Linda  casa próxima ao 
centro e parque ecológico com cômo-
dos grandes sendo  2 dormitórios,  copa 
e cozinha separada ambas com pia ,1 

sala grande ,1 banheiro, 1 cômodo para 
dispensa ou quarto, garagem para 3 
carros, R$ 1.300,00  . 
CA00998 – VILA LOPES – Casa pra 
locação – Casa na marginal do parque 
ecológico, com 3 dorm. 1 wc,copa e 
cozinha com armários planejados, sala 
com jardim de inverno, lavanderia e dis-
pensa  garagem para 3 carros coberta 
R$  2.300,00 + Iptu 
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 –Sobra-
do 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$700,00 a 850,00`
CA01051 – JARDIM MORUMBI – 2 
dorm. sendo 1 suite,  cozinha, sala, WC. 
Churrasqueira, garagem coberta e fe-
chada para 2 carros R$ 1.000,00 + Iptu
CA01093 – CIDADE NOVA – Sobrado 
parte inferior, sala com lavabo,copa, 
cozinha com armários, lavanderia- piso 
superior 3 dorm. sendo suíte com ba-
nheira, 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 vestiário 
R$ 34.000,00 Cond 2.000,00
CH00106 – COLINAS DE INDAIATU-
BA  4 suites máster com sacadas-clo-
set- 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

| Mais Expressão
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27181  -JD MORADA DO SOL -2 DORM. 
/ SALA / COZ. / WC / LAVANDERIA / 1 
GAR R$750.00 + IPTU

48103 - JD.SEVILHA - 2 DORM. / 
SALA / COZ. / WC / AS / GAR. / R$ 
1.050,00 + IPTU

57130 - JD.DOS COLIBRIS - 3 DORM.
(SUITE) / SALA / COZ. / WC / AS / 
EDICULA / CHUR. / GAR.2 VAGAS. R$ 
320.000,00 

60403 -  PQ DAS NAÇÕES - AT 100 M² - 
AC 100 M² - 3 DORM / SALA / COZ / WC 
/ AS / 2 GAR / R$ 1.200,00 + IPTU

61498 - JD DO SOL - 2 DORM. / SALA 
/ COZ. / WC. / AS / GAR. R$ 800.00 + 
COND. + IPTU 

62545 - CIDADE NOVA - 3 DORMT /1 
SUITE / 2 WC / COZ / SALA / 2 VAGAS 
R$460.000,00 / R$2.000,00 + COND + 
IPTU 

62812 - CENTRO - AU 35M2 - KITNET 
C/ 1 SUÍTE / SALA / COZ / WC / AS /
ARMÁRIOS NA COZ. NÃO TEM GARA-
GEM. R$450.00 + COND+ IPTU-  

62902 -LAGOS DE SHANADU - 3 
SUÍTES / 4 WC / COZ / SALA / 2 VAGAS 
/ R$3.800,00 + COND +  IPTU 

57997 - JARDIM DOS COLIBRIS- 2 
DORMT/ SALA/ COZ/ WC SOCIAL 
– ÁREA DE SERVIÇO- 2 GAR  R$ 
220.000,00 

43741 - MONTREAL RESIDENCE - 3 
DORM.(SUÍTE) / SALA 2 AMB. / COZ.
AMER. / WC / AS / EDÍCULA / CHUR. / 
GAR.1+1 VAGAS. R$ 470.000,00 

4720 - JD GUANABARA – 3 DORMT / 
1 SUITE/ SALA / 2 WC/ LAVABO / COZ/ 
LAVANDERIA/ 2 GAR R$1.680,00 + IPTU 

47995 - JD MORADA DO SOL - 2 
DORM / SALA / COZ / WC / AS / 
CHURRA / 2 GAR. R$ 255.000,00 

Mais Expressão |
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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.265 – CIDADE NOVA – 
R$895 MIL – 2sts, sala de estar 
e jantar, coz planejada, escritório, 
WC de empregada, churrasqueira, 
garagem coberta para 4 carros. 
COMERCIAL

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.301 – JD.MONTE VERDE – 
R$328 MIL – 3dorms(1st)sala, coz, 
WC, garagem para 2 carros.
CA.302 – JD.MOACYR ARRUDA 
– R$470 MIL – 3dorms(1st), sala 
de estar e jantar, coz planejada, 
WC, lavanderia, edícula com dorm 
e WC, churrasqueira, 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, garagem coberta para 
2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 MIL 
– 3dorms(1st), sala, coz, lavabo, 
lavanderia, garagem. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 
 
CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL – 
3dorms(1st), sala de estar e jantar, coz 
americana, lavanderia, churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lavanderia, 
escritório, dispensa, sacada, aquece-
dor solar, dorm. De empregada c/WC, 
piscina, área gourmet, garagem cober-
ta p/2 carros e descoberta 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.MONTREAL – R$390 
MIL – 3dorms(1st), sala 2 ambientes, 
coz americana, lavanderia, WC, 
churrasqueira c/pia, garagem coberta 
para 1 carro e descoberta para 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, sacada, 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 APARTAMENTOS 
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 TERRACOTA 
– 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 APARTIR 
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/SOROCABA – 
R$2.600.000,00 – 3dorms(1st), sala de 
estar e jantar, coz, lavabo, lavanderia, 
WC, casa de caseiro, piscina, chur-
rasqueira, quiosque de sapê, quadra 
de tênis.

SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA IN-
DAIATUBA/ITUPEVA – R$550 MIL 
– 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 MIL 
– casa terrea com garagem e campo 
de futebol AT: 419, 50m²  AC:309,05m²
IC.10 – CENTRO – R$260 MIL – 46m², 
recepção externa, sala ampla de 
espera, ar condicionado, WC privativo
           

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.RENATA – R$690,00 – 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.
CECAP III – R$800,00 – 2dorms, sala, 
coz, WC.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 – 2dorms, 
sala, coz, wc, entrada de carro.
PQ.INDAIA – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
VL.FURLAN – R$900,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, lavanderia, 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 – 2dorms, 
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
VL.SUIÇA - R$1.100,00 – edícula
JD.DO VALE – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, sem garagem
JD.HUBERT – R$1.200,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, garagem
JD.MORADA DO SOL – R$1200,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, garagem
VL.RUZ PERES – R$1.400,00 – 2dor-
ms, sala, copa, coz, , wc, quartinho 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, gar. Nos fundos ;dorm e WC
JD.COLONIAL – R$1500,00 – (SO-
BRADO) – em cima:3 dorms, 2wc . 
em baixo:sala, coz, WC, as, garagem 
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, entrada 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 – so-
brado – 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, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem.
JD.ELDORADO – R$730,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2dorms, sala, 
coz, WC, sacada, 1 vaga de garagem
JD.ALICE – R$800,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, as, 1 vaga de garagem 
coberta
VL.FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, garagem (SEM CON-
DOMINIO)

JD.JEQUITIBA – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, wc, 1 vaga de garagem (SEM 
CONDOMINIO)
VL. ALMEIDA – R$850,00 – 2dorms, 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem (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 – 3dor-
ms, sala, coz, WC, 1vaga de garagem 
(incluso condomínio)
JD.NELLY – R$1320,00 – 3dorms(1st), 
sala, coz, WC, 1 vaga de garagem
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.DO VALE – R$1.100,00 – 90m², 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 entr.
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, mesa-
nino, 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 GRANADA 
– R$900,00 á R$1.000,00 – salas de +ou- 
45m² á +ou- 55m² com WC privativo, 1 
vaga de garagem, no edifico: elevador, 
escadas, serviço de limpeza, portaria 
virtual, monitoramento 24h, WC para 
cadeirantes.
CENTRO – R$1000,00+COND. – 46m², 
recepção externa, ampla sala de espera, 
ar-condicionado, WC privativo
JD.PAU-PRETO – R$1100,00+COND. – 
sala p/ área de saúde c/wc privativo, inclu-
so água, luz, IPTU, ar cond, lixo branco.
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

IMPERDÍVEL!! Permuta-Se Uma Ótima 
Casa Em ½ Lote, No Jd.do Valle, Por Uma Na 
Cecap. Base: R$320.000, 00 Se For De Maior 
Valor, Posso Voltar Até 30Mil Reais. F=19-
3017-2608/99762-7997.3935-3294. Corra!
IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL Casa De 
04 Comodos Lote Inteiro + Uma Casa Simples 
Nos Fundos Por Apenas:R$240.000,00 F=19-
3017-2608/99762-7997.3935-3294. Corra!
OPORTUNIDADE! APARTAMENTO De 
02 Dormitórios 01 Vaga De Garagem 60M² 
De Construção. R$35.000,00 De Entrada + 
R$2.000,00 Por Mês Direto Com O Proprietá-
rio. F=19-3017-2608/99762-7997.3935-3294.
M.SOL-RUA-57, 01 Dormitórios Sala, Cozi-
nha –Wc Social- Lavand., Gar. Toda Em Em 
Estrutura Para Sobrado. Oportunidade Única!! 
Valor: Apenas: R$215.000,00 Ac. Financ, 
Ou Terreno No Negócio. Ou Ainda, Entrada 
+ Parcelamento Direto Com Proprietário 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
OPORTUNIDADE! Para Investimento: 02 
Residências Edificadas Em ½ Lote De 130M², 
De Frente Para A Rua Silvio Candelo Em Ple-
no Centro Com. R$ 260.000,00 F=19-3017-
2608/99762-7997. Aceita Lote No Negócio.
M.SOL-RUA-58 02 Dormits Sala, Cozinha 
–Wc Social- Lavanderia, Garagem. Oportu-
nidade Única!! Valor: Apenas: R$220.000,00 
Ac. Financ, Ou Terreno Na Metade Do Valor. 
F=3017-2608/99762-7997/3935-3294 Corra!!
ÁREA RURAL-VENDE-SE 20.000M²/ 
40.000M² Pró A Monte Mor: Boa Topografia; 
R$25,00 P/M².Ac. Veículo, 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,  Di-
versas 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 Bragança 
Paulista.13.000M², Casa Semi-Acabada C/ 
03 Dormitórios, 02 Wcs – Toda Avarandada, 
Gramada, Pasto, Pomar, Boa Topografia, 
Água De Mina, 02 Tanques Com Peixes 
Sendo Um Copartilhado E Outro Exclusivo, 
Diversas Aves,  E Árvores Frutíferas, A 08 Km 
Do Centro, A Beira Do Asfalto, R$260.000,00 
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 Garagem 
R$750,00 Garantia:fiador
JD.MORADA DO SOL (ANT-21) 02-Dorm, 
Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 + Iptu 
Garantia:fiador
J D . M O R A D A  D O  S O L  ( A N T - 2 7 ) 
(Fundos)01-Dorm, Sala.coz –Wc – Sem Gar 
R$500,00 Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-34). 01-Dorm, 
Sala.coz –Wc – R$500,00 Garantia:fiador/
Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-53). 02 Dorm.-
-Coz.-Sala–Wc – Lav – Garagem R$ 900,00   
+ Iptu Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-58). (Fundos) 
01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entrada 
Para Carro R$ 750,00   Garantia:fiador/

Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-70). 01Dorm.
coz–Wc – Lav – Entrada Para Carro R$ 
550,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
JD.MORADA DO SOL (ANT-76). (Pav.
sup.) 01 Dorm.coz.-Sala–Wc – Lav – Entrada 
Para Carro R$ 700,00 + Iptu  Garantia:fiador/
Calção Locaticia.
JD.MORADA DO SOL (ANT-87) (Frente) 
01-Dorm-Sala-Coz –Wc – Lav- Garagem 
R$ 700,00   Garantia:fiador/Calção Locaticia
VILA BRIZOLLA (FRENTE)  01-Dorm- 
Sala-Coz –Wc – Lav- R$ 700,00  Entrada 
Para Carro Garantia:fiador/Calção Locaticia
MONTE VERDE  (PAV.SUP)  01-Dorm- 
Sala/Coz.americana –Wc – Lav- R$ 800,00  
S/Garagem R$ 800,00 + Iptu Garantia:fiador/
Calção Locaticia

SALAO 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 
(Proximo A Loja Sonho Meu) R$600,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia

GALPAO COMERCIAL

RECREIO CAMPESTE JOIA:   370 M² De 
Area Construida  R$ 3.800,00 + Iptu

ALUGA-SE  CASA  SALTO

JD.NAIR MARIA - Rua: Emilio Chieriguini  
01-Dorm, Sala.coz –Wc –Garagem R$800,00 
Garantia:fiador/Calção Locaticia
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05BImóveis

VENDA LOCAÇÃO
Casas em Condomínios Locação

Apartamentos

Casas em Bairro

Casas no Centro

Casas em Condomínio

Terrenos

Apartamentos

CA08823 - LINDA CASA EM INDAIATUBA NO CON-
DOMÍNIO VILA PARADISO EXCELENTE OPORTU-
NIDADE. - A/C: 300,00 M² E A/T:  427,00 M².
R$ 1.550.000,00

GALPÕES GL00357 – GALPÃO COMERCIAL VITORIA 
MARTINI ÁREA ADMINISTRATIVA, 02 BANHEIROS E 
ESTACIONAMENTO - R$ 7.000,00 + IPTU.
OBS: ENERGIA TRIFÁSICO (75 KVA). ESPESSURA PISO 15 
CM. CAPACIDADE CX. D'ÁGUA 2.000 LITROS. COMERCIAIS

CA08542 - EXCELENTE  SOBRADO EM INDAIATU-
BA - CHÁCARA ÁREAL  
A/T 843,00 M² E A/C 730,00 M²  - R$ 2.100.000,00

CA08860 – CONDOMÍNIO MONTREAL- R$ 2.500,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU.

TERRENOS NO JARDIM TURIM
TE00984 /TE00986  / TE00987  / 
EXCELENTE PREÇO E ÓTIMA LOCALIZAÇÃO NO ITAICI!
A/T: 150,00 M² - RS 110.000,00

CONSULTEM NOSSA VARIEDADE! 
VENDAS E LOCAÇÕES: GALPÕES, SALAS E SALÕES 
COMERCIAIS, CASAS EM BAIRROS, CENTRO E CONDO-
MÍNIOS, APARTAMENTOS, TERRENOS, SÍTIOS, ÁREAS, 
CHÁCARAS E FAZENDAS.

AP01399 - EDIFÍCIO BERNARDINO - R$ 1.000,00 
+ CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08837 -  CASA EM INDAIATUBA NO CON-
DOMÍNIO PARK REAL  A/C: 115,00 M² E A/T: 
150,00 M². 
R$ 410.000,00

GL00350 – GALPÃO COMERCIAL NO DISTRITO INDUS-
TRIAL JÓIA – A/T: 1000,00 M²
COM RECEPÇÃO, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO E ESTA-
CIONAMENTO.
R$ 4.500,00 + IPTU

CA09021 – CASA NO JARDIM MORADA DO SOL 
-  R$ 990,00 + IPTU.

CA08876 - SOBRADO EM INDAIATUBA NA VILA 
BRIZZOLA 
A/C:150,00 M² E A/T: 125,00 M².  – R$ 450.000,00
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO A RODOVIÁRIA.  

CA07015 – CASA NO CONDOMÍNIO VILLA PARA-
DISO R$ 10.000,00 
+ CONDOMÍNIO E IPTU COM  MOBÍLIA COMPLETA

AP01477- EDIFÍCIO PARQUE RESIDENCIAL 
MAYARD - APARTAMENTO NOVO EM ITU R$ 
800,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

AP01523 - EXCELENTE OPORTUNIDADE! APAR-
TAMENTO EM INDAIATUBA NO EDIFÍCIO MAROC 
- 01 VAGA DE GARAGEM. - A/U: 69,00 M².- 
R$ 370.000,00

AP01519 - APARTAMENTO EM INDAIATUBA NO 
EDIFÍCIO MAROC 
02 VAGAS DE GARAGEM  - A/U: 84,00 M²  - 
R$ 450.000,00 CA0721 – CASA NA JARDIM ALICE -  R$ 1.100,00 

+ IPTU
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classificados

Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e da 
construção – 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$450 mil F. (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 
cômodos em ponto de an-
daime com estrutura p/ 
sobrado R$ 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 
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, Fi-
nanciamento 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.

Casa Jd. Laguna Linda 
3 dorm suíte, armários 
planejados,  troca por casa 
em Indaiatuba (consulte-
-nos) F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue a 
cobrar.
Jardim Montreal  Re-
sidence  casa 3 dorm. 
suíte, WC, sala, coz. Pla-
nej. ,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.. , lava-
bo, sala 2 ambientes , PE 
direito alto , WC social , 
mezanino , escritório, coz. 
Com planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito terreno 
em condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 (19) 9.9147-5047
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, cozinha planejada, 
lavanderia e dependên-
cia de empregada, mais 
Casa de caseiro, piscina e 
churrasqueira AT 3.000m² 
AC/450m²  R$ 950.000,00. 
F: (19) 9.9887-7771
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

Jardim Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st)com hidro, sala, 
cozinha planejada, churras-
queira, portão eletrônico R$ 
380.000,00- Aceito terreno 
até R$ 130.000,00 como 
parte de pagamento F. 
9.9887-7771
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 100m² 
AT 150m² R$340.000,00. 
Estudo oferta Contato: 
98716-9978
Vendo/Troco casa Jd. 
Regina terreno com 250m² 
ótima casa com 2 dormi-
tórios próximo ao Colégio 
Meta. Tratar direto com 
proprietário 99267-7603 ou 
99124-6227
Excelente casa térrea no 
Pq. São Lourenço a 50m 
do Pq. das Frutas, 3 Dorms. 
(1 suíte), 1 WC social, coz. 
c/ armários, lavanderia 
coberta e fechada, quintal 
com churrasqueira, 2 ga-
ragens cobertas, portão 
eletrônico. Bairro diferen-
ciado, bem arborizado e 
fácil acesso ao Centro e a 
Rod. SP 75. Documentação 
ok. Tratar (19) 3875-0423 
ou 99346-7999 com pro-
prietário.
Jd. Regina: Vendo/Tro-
co casa terreno inteiro 
próximo ao colégio Meta 
R$420.000,00, aceito terre-
no de até R$200.000,00 e a 
diferença em dinheiro, acei-
to proposta. Tratar com pro-
prietário F.: 99124-6227.
Jd. Bela Vista - Vendo 
Sobrado localizado em 
Avenida (comercial ou re-
sidencial).  AT. 250m² AC 
136m². Tratar com o pro-
prietário 99117-5233

Vendo ou troco casa 
no Bairro Maria Helena 
por casa menor (2 dor-
mitórios). Terreno 370m² 
com duas casas (186m² 
e 43m²) individuais com 
quintal. Tratar com pro-
prietário F.: 99237-6716
Imperdível!! permuta-
-se uma ótima casa em 
½ lote, no jd.do valle, 
por uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, posso vol-
tar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
M. Sol - rua-57, 1 dormi-
tórios sala, cozinha –wc 
social- lavanderia, gara-
gem. toda em em estrutura 
para sobrado. oportunida-
de única!! valor: Apenas: 
R$215.000,00 Ac. financ, 
ou terreno no negócio. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
 

Alugo um quarto com 
banheiro no centro da 
cidade, ir ver no local 
na parte da manhã, Rua 
Pedro Gonçalves, 1249 
fundos
Alugo apto no Cond. 
Belvedere sendo 2 dorm. 
1 escritorio reversível,1 
suti, coz. americana, sala 
2 ambientes 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
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Alugo Sobrado na Ci-
dade Nova, piso superior 
com 3 dorm, 1 suite com 
banheira , WC, piso in-
ferior  sala, cozinha com 
armários, lavanderia  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
Alugam-se Salas Comer-
ciais – Centro próximo a 
Rodoviária – Piso superior 
8 salas com WC e elevador. 
Térreo 3 salas com WC. 
Tel.: 98716-9978

 

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 fi-
nanciamento 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  
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

Troca – Apto no Butantã – 
3 suítes, sala 2 ambientes, 
lavabo, cozinha americana, 
varanda com churrasquei-
ra, piscina, salão de festa, 2 
vagas de garagem, a duas 
quadras 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.
Cond. Vila das Praças  – 
apto  2 dorm. Todos com 
planejados, 1 vaga – R$ 
235 mil creci 90879 - F. 
9.8406.6590
Jd. Sevilha: Vendo apar-
tamento mobilhado no Bel-
vedere com 3 quartos (1 
suíte) WC Social, + área 
gourmet. Garagem para 1 
veículo. Tratar direto com 
o proprietário F.: 99284-
2674. R$330,000,00.
Oportunidade !  apar -
tamento de 2 dormitó-
rios 1 vaga de garagem 
60m²  de  cons t rução . 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
 

Alugo Apto. no Centro – 
Edifício Ana Lúcia, 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala ampla 
2 ambientes com sacada, 
cozinha, área de serviço 
com WC empregada, WC 
social, 120m² área útil, 2 
vagas cobertas, portaria 
24 horas com segurança. 
R$1.000,00 + condomí-
nio + IPTU Fones: 3875-
4297/99725-2157.

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia - 3 
quartos, sala, coz, wc, sa-
lão de festas, playground, 
quadra, quiosque no di-
reto com proprietário. R$ 
950,00 mais iptu e condo-
mínio 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 
ambientes 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 dormitó-
rios, 2 wcs – toda avaran-
dada, gramada, pasto, po-
mar, boa topografia, água 
de mina, 2 tanques com 
peixes sendo um compar-
tilhado e outro exclusivo, 
diversas aves, e árvores 
frutíferas, a 8 km do centro, 
de frente para o asfalto, 
R$270.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.

Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. F. 
3017-2608 / 99762-7997 / 
3935-3294
 

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 car-
ro 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. Par-
te alta. F: (19) 9.9887-7771
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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 
dando-se a diferença em 
dinheiro 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
Vendo no Parque Real 
Terreno na Quadra: 16 com 
150m². Tratar direto com o 
proprietário R$127.000,00 
F.: 3935-4509/99808-0442/
(11) 96859-2528.

Vende-se salão comercial 
no Bairro Cidade Nova 
Contato F.: 3392-6569 / 
99292-4120
 

Bicicletas novas e bici-
cletas duplas. Rua Alberto 
Santos Dumont, 73 (próxi-
mo 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
Pisc ina  5000  l i t r os . 
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 cadei-
ras 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 de 14 
(uma precisa de concerto), 
mesa de centro de vidro, 1 
quadro de flores e 1 abajur. 
Preço de oportunidade. F: 
3016-4493
Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Máquina de solda NM 250 
Turbo Bambosi R$230,00 
Fones: 3017-5541 / 99259-
1877 (claro)
Multiprocessador Philco 
Master-Pro 9 em 1 na caixa 
R$200,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)

 

Uno Way  1.0 2012/2013 cor 
verde particular – Completo 
R$23.700,00 Contato Mauri-
cio (11) 960629892 WhatsA-
pp e (19) 99669-2481.
V e n d o  C o r o l l a  S e g 
2009 -  Preto 107 mil Km 
R$42.500,00. Tratar com 
proprietário F.: 99429-7099
Dell Rey 90 - completo, di-
reção, trava, vidros elétricos 
e desembaçador traseiro. 
R$4000 aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
Escort XR3 88 - R$2000. Tr. 
993347959 Roberto 
 

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 Motoris-
ta. Categorias A/D. Experi-
ência com cargas de peque-
nos e grandes portes. Tel.: 
3936-4053/ 99804-7578
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.
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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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 Motorista 
administrativo (senhor) CNH 
“D”. Bom conhecimento Ca-
pital e Interior – Fixo ou Fre-
elancer 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 
gera is  em res idências 
(hidráulica, elétrica e etc.). 
F: (19) 99830-0614 c/ Kiko
Como pedreiro, encanador 
e reformas em gerais  (Cons-
trução 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 manuten-
ção em máquina de costura 
industrial: Galoneira, Case-
adeira, Reta, Overloque, 2 
Ag, Travete. F.: 99212-1731
Ofereço-me para fazer fa-
xina e passar roupa. Fone: 
99595-9448 – Sueli
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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 DEPTO PESSOAL Ensino 
Médio Completo, com experiência na rotina 
da área como folha de pagamento, cálculo 
de rescisão e férias e ponto eletrônico. 
Possui total disponibilidade de horário. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
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.
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.
COORDENADOR DE OPERAÇÕES 
LOGÍSTICO Graduação em Logística, 
Administração de Empresas, domínio em 
informática excel avançado, com experi-
ência 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 em Auto Cad, 
Solid Works e 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.  
INSTALADOR E REPARADOR DE FTTX 
I - Ensino Médio Completo, curso da VIVO 
(Fibra Ótica), com habilitação categoria 
“B” e experiência na função. Residir em 
Indaiatuba 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 INJEÇÃO PLÁSTICA Ensino 
Médio Completo, com experiência na 
função e conhecimentos em operação, 
preparação de máquinas e liderança de 
equipe. Residir em Indaiatuba ou Salto.
PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS Com Ensino Médio Completo, 
desejável experiência na área de produção 
ou logística. Residir em Indaiatuba.

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. Resi-
dir em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
COSTUREIRA – Possuir expe-
riência em modelagem e peça 
piloto. Experiência na operação das 
máquinas Overloque, Interloque e 
Costura Reta. Ensino médio com-
pleto e conhecimentos básicos em 
Informática. Residir em Indaiatuba.
DOMÉSTICA – Possuir experiência 
na função comprada em carteira e 
carta de referência dos empregos 
anteriores. Residir em Indaiatuba.  
Será necessário cozinhar. Dispo-
nibilidade para trabalhar 44 horas 
semanais. De segunda a sexta das 
8H as 17H48.
MONTADOR DE ESQUADRIAS 
DE ALUMÍNIO – Possuir experiên-
cia com montagem e instalação de 
esquadrias de alumínio. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em horário comercial.
PCD - PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA - Residir em Indaiatuba. Para 
trabalhar na área de recepção e 
administrativo. Horário comercial. 
Com ou sem experiência. Desejá-
vel Ensino médio completo.
PORTEIRO – Possuir experiência 
em controle de acesso, ronda e 
monitoramento. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em In-
formática. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
PREPARADOR DE MÁQUINAS 
– Possuir experiência como tro-
cador de moldes e preparador de 
máquinas injetora. Ensino médio 
completo. Residir em Indaiatuba, 
Salto, Hortolândia, Elias Fausto ou 
Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.
RECEPCIONISTA – Possuir dis-
ponibilidade total de horários. 
Para trabalhar em Motel. Residir 
em Indaiatuba. Condução própria. 
Ensino médio completo. Experiên-
cia na função.
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 – 
Possuir Técnico em Plásticos. 
Experiência em controle de arqui-
vos de parâmetros de processos. 
Try-out, construção e troca de 
moldes. Conhecimentos em Fer-
ramentas 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, enca-
namento 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.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SE-
CRETARIA (7900): Superior Completo 
em áreas administrativas. Pacote 
Office (domínio ferramenta excel). 
Vivência com recepção de clientes, for-
necedores e prestadores de serviços. 
Fará acompanhamento durante visitas 
em obras. Confecção de orçamentos 
junto a fornecedores. Solicitação de 
pedidos, assim como agendamentos 
de compromissos e contato com clien-
tes. 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. Emissão 
de Notas Fiscais de Entrada e Vendas 
da Assistência Técnica. Emissão de 
boletos Bancários, auxílio ao depar-
tamento de Compras. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
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 LIMPEZA/ PRODUÇÃO 
(7892): Ensino Médio Completo. 
Vivência na área de limpeza em 
indústrias. Terá responsabilidade 
com o setor de limpeza e parte do 
período ajudará na linha de produção. 
Possuir condução própria. Residir em 
Indaiatuba. 
COZINHEIRA (7902): Ensino Médio 
Completo. Vivência na função. Residir 
em Indaiatuba. 
ENGENHEIRO ESTAGIÁRIO (7836): 
Cursando Engenharia Mecânica, 
Mecatrônica ou Produção. Tecnólogo 
em Projetos Mecânicos ou Produção 
Mecânica. Vivência em Auto CAD 2D 
e conhec. em leitura e interpretação 
de desenho. Residir em Indaiatuba.
FATURISTA ASSISTENTE (7887): 
Superior (Completo ou Cursando) 
em Administração de Empresas, 
Contabilidade, Economia. Vivência 
em faturamento e fiscal em Indústria. 
Conhecimento em sistema integrado e 
Excel. Residir em Indaiatuba.
GERENTE DE PRODUTO (7789): 
Ambos os sexos. Superior completo 
em moda. Coordenar coleção, ela-
borando briefing de modelos a serem 
criados, cartela de cores, cronograma, 
escolha de matéria-prima, coordena-
ção de equipe. Desejável experiência 
em confecção. Residir em Indaiatuba.
MECANICO REFRIGERACAO 
(7904): Técnico cursando ou completo 
em Mecânica, Elétrica ou Refrigera-
ção. Vivência com manutenção de 
máquinas de Refrigeração Industriais 
e Sistemas de linhas de gás. 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 correspondências, medição de gás 
e água, limpeza, jardinagem, piscina e pequenos reparos na área 
hidráulica e elétrica. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Masculino. Experiência na 
função. Desejável conhecimentos com serviços gerais de limpeza, 
jardinagem, pequenos reparos na área hidráulica e elétrica, e ma-
nutenção de piscinas.
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