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Atleta da Seleção Brasileira abre 
Centro de Formação na cidade

Haoc inaugura novo Centro 
Obstétrico na próxima quinta 

Passagens dos intermunicipais 
ficam mais caras a partir de domingo
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HELOISA SANTALIESTRA/ASSESSORIA IMPRENSA DO HAOC

DENISE KATAHIRA 

DIVULGAÇÃO 

PAULISTA 

INFRAESTRUTURA ESCOLINHA

A meio-cam-
pista Rosana, que 
já defendeu a ca-
misa da Seleção 
Brasileira de Fu-
tebol feminina em 
quatro Olimpía-
das e conquistou 
duas medalhas de 
prata, inaugurou 
em Indaiatuba o 
Centro de Forma-
ção Rosana Au-
gusto. O pontapé 
inicial da escoli-
nha aconteceu na 
manhã do último 
sábado.

O novo Cen-
tro Obstétrico do 
Hospital Augusto 
de Oliveira Ca-
margo (Haoc), 
que se chamará 
Maria Carolina 
Ambiel, deve ser 
inaugurado na 
próxima quinta-
-feira, dia 16, a 
partir das 11 ho-
ras. O espaço é 
destinado para 
acompanhamento 
e realização do 
pré-parto, parto e 
pós-parto (PPP).

Campinas, Vinhedo, Monte Mor, Nova Odesa, Sumaré e Americana serão os destindos afetados. Pág.03A  

A Federação Paulista de 
Futebol divulgou durante a 
semana quem serão os ad-
versários do Primavera na 
Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista. A equipe de 
Indaiatuba está no Grupo 3 
ao lado de Barcelona Capela 
(São Paulo), Diadema, São 
Bernardo, Elosport, Guaru-
lhos, Itaré e Osasco. 

Clientes da agência do 
Banco Santander, localizada 
na Rua 15 de Novembro, ti-
veram momentos de terror na 
tarde da última quarta-feira, 
dia 8. Segundo informações, 
bandidos invadiram a agência 
bancária e, armados mantive-
ram todos os clientes tranca-
dos na unidade.

Pág. 10A
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Federação Paulista 
divulga adversários 
do Primavera

Bandidos fortemente 
armados roubam 
banco no Centro

ONG abre inscrição 
para trabalho 
voluntário em 

hospitais
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O que você acha 
da atuação 
da polícia em 
Indaiatuba?

RADARES DIAS - 11 A 17/02

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

“Eu não tenho o que reclamar. 
Acredito muito na eficiência das 
polícias de Indaiatuba"
Auro Rodrigues da Mota, 76 
anos, aposentado

“Moro na cidade há 44 anos e 
vejo que a atuação das forças de 
segurança melhora a cada ano"
Luis Carlos, 70 anos, aposen-
tado

“Eu gosto do trabalho dos poli-
ciais daqui da cidade. Me sinto 
seguro"
Darci Orlando, 59 anos, car-
pinteiro

“Eu estou satisfeito, pois sempre 
vejo policias andando pelo cida-
de e isso me traz segurança"
José Barbosa, 60 anos, guarda 
de matrimônio

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

"Eu acho eficiente e me sinto sa-
tisfeito com o trabalho da polícia 
em geral" 
Ricardo Antônio dos Santos, 23 
anos, soldador 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.) 

Sobre Célio Pezza
O escritor Célio Pezza iniciou a carreira de escritor em 1999, movido pela vontade de levar as pessoas 
a repensarem o modelo de vida atual dos seres humanos. Seus livros misturam realidade e suspense, e 
Celio já tem 8 livros publicados, inclusive no exterior, e é colunista colaborador de dezenas de jornais 
e revistas por todo o país. Saiba mais em: www.facebook.com/celio.pezza 

A morte do bom senso e da 
compaixão ao próximo

opinião

A morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher 
do ex-presidente Lula, na última sexta-feira, dia 3, reve-
lou para o mundo um comportamento que nem de perto 
lembra um ser humano civilizado e com compaixão ao 
próximo. 

A atitude de muitos brasileiros, principalmente na 
internet, não pode sequer ser classificada como uma for-
ma selvagem ou animal, pois até mesmo os bichos, que 
dizem ser irracionais e agem na maioria das vezes por 
instinto, teriam o coportamento que "humanos" tiveram 
no final de semana.

Esqueceram que aquele momento era de dor e triste-
za, como em toda morte, e decidiram escrachar Marisa 
simplesmente por gosto e/ou ódio político.

Deixaram de lado o fato de que, naquele dia, amigos, 
parentes e familiares lamentavam a morte de um ente 
querido que, apesar de suas preferências políticas, era 
apenas um ser mortal como todos e que merecida todo 
respeito do mundo. 

A falta de bom senso foi utilizada à vontade por ambos 
os lados, até mesmo para criticar as investigações reali-
zadas pela Lava Jato. Sim, foi deprimente e revoltante. 

Tais atitude vistas nos últimos dias, com piadas sen-
do disparadas como metralhadoras nas redes sociais, só 
revelam o quanto o ser humano vem regredindo e que 
precisam ainda aprender muito com os animais. 

Terra oca, por Célio Pezza
Como podemos saber com certeza que a Terra não é oca? Ela não poderia ter uma crosta e um 

grande vazio por dentro, desconhecido de nós, habitantes da parte externa? Será que alguns governos 
sabem que a Terra é oca e que lá dentro existe vida e talvez mais evoluída? A teoria da Terra oca não 
é nova e afirma que a Terra não é sólida, mas sim, oca com aberturas principais nos polos. 

Lá dentro, existiria uma civilização mais adiantada que a nossa e que os OVNIs viriam de lá e 
não de outros mundos. Dizem que existem ao redor do mundo, várias entradas, inclusive no Brasil. 
Um fato intrigante é que os icebergs são feitos de água doce, mas estão inseridos nos mares de água 
salgada. De onde vem essa água doce? A teoria convencional não pode responder a essa pergunta, 
mas a teoria da Terra oca pode. 

Existem rios que fluem do centro da Terra e essa água congela quando chega na superfície, for-
mando os icebergs de água fresca, em uma área onde só existe água salgada. A comunidade científica 
ridiculariza essa ideia, da mesma forma que ridicularizaram no passado a teoria da Terra redonda. 
Talvez estejam errados agora, como estavam na antiguidade. 

Thomas Moore, no seu livro Utopia, fala sobre uma região desconhecida, com uma sociedade 
organizada, que vivia no interior da Terra. Francis Bacon também nos fala sobre uma civilização 
que se transferiu para o interior da Terra quando ocorreu uma grande catástrofe há milhares de anos. 

Júlio Verne nos escreve sobre um mundo existente no interior do planeta. James Hilton nos fala 
sobre a existência de Shangri-Lá, uma cidade nas profundezas do Himalaia. Helena Blavatsky, es-
creveu vários livros onde menciona um governo oculto que mora no interior do planeta. Os índios 
Macuxi, da Amazônia, falam sobre uma entrada para o centro da Terra, onde existem cidades alta-
mente desenvolvidas. Contam que a viagem demora vários dias, mas após 7 a 8 dias, eles precisam 
se mover com cuidado, uma vez que o ar misterioso faz as pessoas flutuarem (falta de gravidade).  

Talvez a mais importante testemunha seja o almirante americano Richard Byrd, aviador e explo-
rador, que fez 11 expedições aos polos entre 1926 e 1955.  Numa dessas viagens, ele teria entrado 
de avião no centro da Terra, onde teria visto e tido contato com seres que lá habitam, muito mais 
desenvolvidos que nós. Em 1947, ele relatou sua visita e seu contato com essa civilização ao Pentá-
gono, mas foi ordenado que ficasse em silêncio. 

A partir dessa data, ele escreveu um diário onde relatou tudo o que se passou. Esse diário foi des-
coberto e publicado em 1992, vários anos após sua morte, em 1958. Nele Byrd conta, com detalhes 
impressionantes, tudo o que se passou e diz que esse contato poderá ser a única esperança para a 

espécie humana. Fato ou imaginação? Talvez muitas verdades venham dos polos 
a partir de agora, no momento em que o mundo externo está em crise.

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
11 SAB 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
11 SAB 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
12 DOM.   NÃO OPERA
13 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
13 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
13 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
13 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
13 SEG. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
14 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
14 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)
14 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
14 TER. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
14 TER. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
14 TER. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
15 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
15 QUAR. 189 B/C Av. Bernardino Bonavita OP Rua Maria B. Crepaldi
15 QUAR. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
15 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
15 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
15 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
16 QUIN. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
16 QUIN. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
16 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
16 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
16 QUIN. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
16 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
17 SEX. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363
17 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 SEX. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
17 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
17 SEX. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
17 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

Reconhecimento baixo custo da motivação
O salário não é a principal fonte de insatisfação dos brasileiros dentro das empresas. 

Mais do que uma remuneração condizente com o que seria justo pelo seu trabalho, as 
pessoas querem ser reconhecidas e valorizadas dentro das organizações. Como afirmava 
Aristóteles, todo ser humano tem um projeto de vida, ter sucesso e ser feliz e realizar 
um trabalho que beneficie a sociedade, este é o principal fator de sucesso. Ser  uma peça 
da engrenagem é um fardo nos tempos atuais, defende  filósofo Mário Sérgio Cortella. 
Docente, educador filósofo, Afirma que a principal causa da atual desmotivação é a au-
sência de reconhecimento. E ela manifesta-se de várias formas: do chefe injusto à falta de 
valorização em cada projeto e tarefa. Não é uma questão puramente de promover o elogio 
a qualquer custo, mas uma maneira de “dar a energia vital ao funcionário para continuar 
fazendo e seguindo em frente". É principalmente evitar a mensagem de que "não ser man-
dado embora já é um elogio" ou que "o silêncio é a melhor maneira de dizer que está tudo 
em ordem".  Cortella fala em seus livros sobre reconhecimento e de outras questões que 
considera inerentes à insatisfação de muitas pessoas hoje em relação ao próprio emprego. 
Em “Por Que Fazemos O Que Fazemos”  reflete sobre propósito e por que as pessoas 
almejam empregos que conciliam uma satisfação pessoal e a certeza de não realizar um 
esforço “inútil” dentro da sociedade. Este tipo de aflição ganha maior evidência com a 
geração atual que passou a almejar um “projeto de vida que não soe como conformado”, 
ou seja, do trabalho pelo trabalho. É sonhar com o trabalho grandioso, com uma rotina 
que não seja monótona, com um 'projeto que faça a diferença'. Faça os treinamentos da 

Signa Trevisan Treinamentos, reserve sua vaga para 17-18  e19-02-2017 
- 019-3875-789+8 - www.signatreinamentos.com.br - Trevisan José

QUEM PODE SACAR O FGTS?
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um benefício devido aos empregados regis-

trados e regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) em que o empregador deve 
depositar 8% sobre a remuneração do empregado, mês a mês em uma conta vinculada junto à 
Caixa Econômica Federal.

É bom lembrar que o empregador não desconta e nem pode descontar esses 8% sobre a 
remuneração do empregado. O depósito deve ser feito por conta do empregador.

Recentemente, o Governo Federal por meio da MP 763/16, autorizou o saque do saldo do 
FGTS de contas inativas até 31.12.2015, ou seja, contas que tem saldo de FGTS, porém sem 
depósito ou movimentação até 31.12.2016. Contas que tem movimentação após essa data não 
poderá ser feito o saque.

Esse saque poderá ser feito a partir de Fevereiro deste ano (2017) e a ordem obedecerá o 
critério de aniversário. Há rumores que será da seguinte forma: quem faz aniversário em janeiro, 
recebe em fevereiro, quem faz em fevereiro, recebe em março e assim por diante.

Se o empregado pediu a conta ou foi mandado embora por justa causa até 31.12.2015, não 
importando quando ele foi contratado anterior a essa data, poderá levantar o saldo que mantém 
na conta, pois antigamente, só poderia sacar o FGTS que foi dispensado sem justa causa ou teve 
o contrato por prazo determinado (temporário ou experiência).

Ocorre que, o empregado pode ter a surpresa de encontrar suas contas sem saldo ou com 
saldo inferior ao que deveria receber, pois o antigo empregador pode não ter feito os depósitos 
ou não ter feito de forma regular, faltando alguns meses.

Para receber esses valores, deverá entrar em contato diretamente com o 
empregador para que esse proceda no pagamento ou depósito junto à Caixa 
Econômica Federal. Caso o empregador negue pagar espontaneamente, so-
mente com Reclamação Trabalhista na Justiça do Trabalho para fazê-lo pagar.
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cidadeAcesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

Passagens dos intermunicipais 
ficam mais caras a partir de domingo
Liminar que suspendia o aumento desde 11 de janeiro foi suspensa pelo TJSP
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
Especial para o Mais Expressão 

A tarifa das  l inhas 
intermunicipais da 
Região Metropoli-

tana de Campinas (RMC) 
sofrerão reajustes a partir de 
domingo, dia 12, e o percen-
tual médio será de 7,06%. O 
aumento foi aprovado após 
suspensão de uma liminar, 
por parte do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJSP), 
a qual desde o dia 11 de 
janeiro proibia o reajuste.  

De acordo com a Em-
presa  Metropol i tana de 
Transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU/SP), o 
aumento da tarifa levou em 
consideração os custos de 
insumos do transporte como 
mão de obra, combustível e 
veículos, além das cláusulas 
contratuais com o Consórcio 
Bus+.

Com o aumento, a linha 
Indaiatuba (terminal rodo-
viário) a Campinas (Centro) 
que era R$ 5,05 e passa a 
ser R$ 5,35. Já o itinerário 
Indaiatuba (terminal rodovi-
ário) a Campinas (Aeropor-
to Internacional Viracopos) 
deixa de custar R$ 4,40 e 
passa para R$ 4,65. A linha 
Indaiatuba, Campinas (Cen-
tro) e Campinas (Aeroporto 
Internacional Viracopos) 
deixa de ser R$ 5,05 e passa 
a ser cobrado R$ 5,35. 

Para quem segue da cida-
de para Vinhedo (terminal 
rodoviário)  e Campinas 
(Aeroporto Internacional 
de Viracopos) passa a pagar 
R$ 5,50 contra R$ R$ 5,20 
anteriormente.

Para Monte Mor também 
houve reajuste. Saindo do 
terminal rodoviário de In-
daiatuba até o terminal da 
cidade vizinha, a passagem 
que antes era R$ 4,15, passa 
para R$ 4,40. De Indaia-
tuba (terminal rodoviário) 
a Monte Mor (bairro Car-
deal), o bilhete deixa de 
cobrado no valor de R$ 3,60 
e passa para R$ 3,85. Ainda 
para Monte Mor, tendo des-
tino o Bairro José Caetano, a 
passagem sai dos atuais R$ 
4,40 para R$ 4,70.

Já os passageiros que 
utilizam a linha que segue 
de Indaiatuba para Ameri-
cana, Monte Mor, Sumaré 
e Nova Odessa deixam de 
pagar R$ 6,45 e passam a 

pagar R$ 6,90.
E por fim, a linha Indaia-

tuba a Nova Odessa (Usina 
Cilios) teve o aumento de 
R$ 5,40 para R$ 5,75.

No terminal rodoviário 
de Indaiatuba, os usuários 
consideraram o reajuste 
abusivo. A dona de casa, 
Célia Fernandes, de 56 anos, 
utiliza o ônibus quase que 
diariamente e reclama do 
aumento. “Eu acho que para 
haver o aumento eles têm 
que ver não só o lado deles, 
mas os do usuário também. 
Oferecer uma boa estrutura, 
como por exemplo, cinto de 
segurança”, ressalta. 

O descontentamento da 
desempregada Samara Cris-
tina Alves, de 29 anos, é o 

mesmo. “É um absurdo o 
aumento das passagens, pre-
cisa melhorar o serviço para 
depois aplicar o reajuste”, 
reclama.

A dona de casa Elza 
Garjaka, de 63 anos, utili-
za o linha intermunicipal 
e diz que não concorda 
com o aumento, uma vez 
que a qualidade dos ônibus 
continua na mesma. “Falta 
segurança. Tem que olhar 
para os usuários antes de ter 
o reajuste”, cobra.

Impasse
Após a liminar que im-

pedia o reajuste das tarifas 
dos ônibus intermunicipais, 
o governador Geraldo Alck-
min (PSDB) obteve decisão 

favorável para reajuste da 
tarifa dos ônibus intermu-
nipais.

Na ocasião, o presidente 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Paulo 
Dimas Mascaretti, suspen-
deu na última sexta-feira, 
dia 3, os efeitos da exten-

são liminar que impedia 
o reajuste das tarifas dos 
ônibus intermunicipais em 
cinco regiões metropolita-
nas do Estado em linhas da 
EMTU. 

No despacho, que aca-
ta o pedido de suspensão 
apresentado pela Procu-
radoria Geral do Estado 
(PGE), o magistrado afir-
ma que o não reajuste pode 
ocasionar grave lesão à 
ordem pública, por gerar 
desequilíbrio econômico-
-financeiro em diversos 
contratos firmados pelo 
Poder Público com conces-
sionárias e permissioná-
rias do serviço público de 
transporte intermunicipal.

Segundo a EMTU, os 
reajustes das tarifas foram 
lineares, fixados contratu-
almente e não extrapolaram 
os índices inflacionários. 

A empresa salienta ain-
da que, sobre o mérito do 
reajuste, o governo buscou 
a fórmula que beneficia a 
maior parte dos usuários 
do transporte metropolita-
no e que ao mesmo tempo 
preserva a saúde financeira 
do sistema, recompondo a 
inflação do período. 

Confira os novos valores que entrarão em vigor neste domingo
Indaiatuba – Monte Mor (terminal rodoviário) – 4,40;
Indaiatuba – Monte Mor (Bairro Cardeal) – R$ 3,85;
Indaiatuba – Americana (T.R. Francisco Luiz Bendilatti), V.Monte Mor, 
Sumaré, Nova Odessa – R$ 6,90;
Indaiatuba – Monte Mor (Bairro José Caetano) – R$ 4,70;
Indaiatuba – Nova Odessa (Usina Cilios) – R$ 5,75;
Indaiatuba – Campinas (Centro) – R$ 5,35;
Indaiatuba – Campinas (Centro) – V. Campinas (Aeroporto Internacional 
Viracopos) – R$ 5,35;
Indaiatuba – Vinhedo (terminal rodoviário) – V. Campinas (Aeroporto 
Internacional Viracopos) – R$ 5,50;
Indaiatuba – Campinas (Aeroporto Internacional Viracopos) – R$ 4,65;
Fonte: Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP)

Valor da passagem das linhas intermunicipais tem reajuste de 7,06% e passarão a vale a partir deste domingo 

DENISE KATAHIRA

ARQUIVO- DEUZENI CEPPOLINI RIC/PMI 

APRENDIZAGEM 
Curso de manipulação de alimentos ocorre na próxima segunda-feira 

Para participar do curso não é necessário fazer inscrição de forma antecipada 

O Bás ico  de  Man i -
pu lação  de  Al imentos 
de 2017, realizado pelo 
Departamento de Vigi-
lância Sanitária da Se-
c re ta r i a  Munic ipa l  da 
Saúde, acontece na pró-
xima segunda-feira, dia 
13. Sem a necessidade de 
inscrição antecipada, ele 
será aplicado a partir das 
14 horas no auditório do 
Paço Municipal. 

A atividade tem por 
objetivo ensinar a manei-

ra correta de manipular os 
alimentos com higiene e 
evitar as contaminações. 
Ele é gratuito e direcio-
nado principalmente aos 
profissionais que atuam 
no segmento de alimen-
tação (proprietários de 
comércios fixos, funcio-
nários e ambulantes). 

O curso,  ministrado 
pelo agente fiscal sanitá-
rio Marcos Luques e equi-
pe, acontece no auditório 
da Prefeitura, localizada 

na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
2.800, no Jardim Espla-
nada 2. Os participantes 
receberão certificados de 
participação. 

Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-9145. 

Além de segunda-feira, 
o curso acontece em ou-
tras cinco datas do ano, 
sempre às 14 horas. São 
elas: 17 de abril, 19 de 
junho, 21 de agosto, 23 de 
outubro e 11 de dezembro.
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JEAN MARTINS 
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Encontro Cabeça-Dinossauro 
para ex-alunos do Colégio 
Objetivo ocorre dia 18

Fiec certifica 120 monitores de creches municipais com curso de Primeiros Socorros
EDUCAÇÃO 

INFORME PUBLICITÁRIO

“É nesta etapa importantíssima 
que a pessoa fica sabendo o 

que significa prestar um serviço 
voluntário, o comprometimento 

com a pessoa atendida pela ONG 
e esclarece todas as dúvidas 

sobre o processo seletivo que leva 
aproximadamente sete meses até 

ele começar a atuar nos hospitais”
Mario Eduardo Paes, 
coordenador geral da 

Hospitalhaços

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

ONG Hospitalhaços tem 
vagas para  voluntários
Atividades em Indaiatuba ocorrem aos sábados no Hospital Augusto de Oliveira Camargo

DIVULGAÇÃO

PIERI IMAGENS – FELIPE GOMES

A Organização Não-
- G o v e r n a m e n t a l 
(ONG) Hospitalha-

ços está com vagas abertas 
para quem quer ser um Palha-
ço Humanitário em Indaiatu-
ba. As atividades voluntárias 
no Município ocorrem aos 
sábados, com pacientes do 
Hospital Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc).

A função do Palhaço Hu-
manitário é 100% voluntária 
e tem por objetivo o trabalho 
de humanização, fazendo 
com que o paciente sinta-
-se em um ambiente mais 
confortável e receptivo ao 
tratamento.

Os interessados em exer-
cer a função devem participar 
da palestra institucional, a 
qual acontece no próximo dia 
18 (sábado), a partir das 14 
horas, na Avenida Francisco 
de Paula Leite, 399, no Jar-
dim Santa Cruz. Eles devem 
ainda, no mesmo local, pre-
encher uma ficha de inscrição 

e uma carta de intenção.  
O objetivo da palestra é 

apresentar a associação e seus 
departamentos e explicar 
todas as fases até a formação 
do palhaço. “É nesta etapa 
importantíssima que a pes-
soa fica sabendo o que sig-
nifica prestar 
um serviço 
voluntário, 
o  compro -
m e t i m e n t o 
com a pes-
soa atendida 
p e l a  O N G 
e esclarece 
todas as dú-
vidas sobre 
o processo 
seletivo que 
leva aproxi-
madamente sete meses até 
ele começar a atuar nos hos-
pitais”, comenta o coordena-
dor geral da Hospitalhaços, 
Mario Eduardo Paes.

A lista com o nome dos 
aprovados será divulgada 
no dia 20 de março, no site 
da Hospitalhaços, no www.
hospitalhacos.org.br. 

Durante o processo de 
formação, os palhaços par-
ticipam de várias oficinas, 
entre elas de origami, música, 
escultura em balões. Cada pa-
lhaço “cria” seu personagem 
e trabalha com aquilo que 
mais se sente à vontade, res-

peitando os 
critérios de 
humanização 
em ambiente 
hospitalar. 

E m  I n -
daiatuba as 
a t i v i d a d e s 
ocorrem no 
Haoc, sem-
pre aos sába-
dos e a partir 
das 14 horas, 
e conta com 

um grupo formado por 15 
voluntários. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa da ONG, não 
se sabe quantas vagas serão 
disponibilizadas para atuar 
em Indaiatuba, mas ao todo 
são 80 oportunidades para 
24 municípios atendidos pela 
instituição, as quais serão 

distribuídas de acordo com a 
demanda.

Para quem tem interesse 
em ser voluntário em outras 
áreas, basta ir até a associação 
para fazer a ficha ou acessar 
o site Transforma Campinas 
para ver as vagas oferecidas. 
Outra forma de receber in-
formações sobre o processo 
seletivo é pela fanpage da 
ONG, no www.facebook.
com.br/hospitalhacos.

Hospitalhaços
Fundada em 1999, por 

Walkiria Camelo, a Hospita-
lhaços é uma ONG que utiliza 
a figura do palhaço para levar 
alegria e diversão aos hospi-
tais da região. 

Atualmente a instituição 
atende 24 hospitais em 15 
cidades. Ao todo são 4,5 mil 
voluntários cadastrados, sen-
do 620 ativos e, destes, 400 
são Palhaços Humanitários.

Em média, são realizados 
32 mil atendimentos por mês. 
A ONG também é responsá-
vel pela administração de seis 
brinquedotecas. 

Atualmente um grupo formado por 15 voluntários levam alegria e diversão aos pacientes em tratamento no Haoc

Podem participar do encontro alunos que tenha concluído o 
Ensino Médio no Colégio Objetivo Indaiatuba

O Colégio Objetivo Indaia-
tuba tem muito a comemorar! 
As listas de aprovados nos 
principais vestibulares do país 
estão sendo divulgadas, entre 
elas da Universidade de São 
Paulo (USP) e da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) e os 
resultados dos alunos do Colé-
gio começam a aparecer. 

Até o fechamento desta 
matéria, o Objetivo Indaiatuba 
somava 136 aprovações, destas 
60 em universidades públicas, 
em carreiras concorridas, como 
é o caso das Engenharias Me-
cânica e Mecatrônica na USP.

Para comemorar esses re-
sultados já está programada a 
tradicional festa Cabeça-Di-
nossauro que reúne ex-alunos, 
professores, direção do Colégio 
e também os alunos aprovados 
nos vestibulares 2017. 

O evento será realizado no 
dia 18 de fevereiro (Sábado), 
das 14h às 19 horas, no Colégio, 
entrada pela portaria 1.

Para participar é preciso ter 
concluído o Ensino Médio no 
Colégio Objetivo Indaiatuba, a 
partir de 1999, preencher o ca-
dastro no site e retirar o convite 
no valor de R$ 25 cada. 

O convite dá direito a uma 
linda caneca que será entregue 
no dia da festa para os 100 
primeiros convites retirados no 
Colégio. Acompanhantes não 

formados no Objetivo Indaia-
tuba também podem participar. 
Para eles o convite custará R$ 
40, o mesmo valor que será 
praticado para todos no dia do 
evento. 

O cadastro já está disponível 
no site www.objetivoindaia-
tuba.com.br e o convite deve 
ser adquirido nas recepções do 
Colégio, a partir do dia 13 de 
fevereiro. 

O ex-aluno Vinícius Pereira 
Canal, que estudou no Objetivo 
desde o Pré e foi aprovado em 
Engenharia Mecatrônica na 
USP-São Carlos e em Enge-
nharia de Energia na UNIFEI, 
garante que vai prestigiar o 
encontro de ex-alunos no dia 
18. “Eu irei à festa para rever 
os professores e meus amigos, 
mas principalmente, para co-
memorar minhas aprovações! 
Estou muito feliz!”, afirma 
Vinícius.

Serviço:
Encontro Cabeça-Dinossauro
Ex-alunos do Colégio Objetivo 
Indaiatuba
Data: 18/02/2017
Horário: das 14h às 19h
Local: no Colégio Objetivo 
Indaiatuba – portaria 1
Convite antecipado: R$ 25
Acompanhante: R$ 40
Convite no dia do evento: 
R$ 40

A Fundação Indaiatuba-
na de Educação e Cultura 
(Fiec) realiza na terça-feira, 
dia 7, na unidade 1, a certi-
ficação de 120 monitoras de 
creches no curso de Primei-
ros Socorros. Trata-se de 
uma parceria com a Secre-

taria da Educação que tem o 
objetivo de prepará-los com 
conhecimentos suficientes 
para proteger as crianças e 
até mesmo salvar vidas.  

Durante a solenidade, 
o prefeito Nilson Gaspar 
(PMDB) agradeceu o em-

penho dos profissionais da 
Fiec e da Educação. “Por 
experiência própria sei que 
é importante aproveitar as 
oportunidades que a vida 
nos oferece. Entendo que 
esta é uma grande oportu-
nidade para vocês que se 

esforçaram e conseguiram 
a certificação”, enfatiza.

A secre tár ia  Ri ta  de 
Cássia Trasferetti avaliou 
positivamente o curso de 
Formação, e relatou que 
haverá o curso de atuali-
zação para os demais fun-

cionários. Encerrando os 
pronunciamentos, 

O superintendente João 
Neto disse que as profes-
soras e a coordenadora do 
curso de Primeiros Socor-
ros possuem a certificação 
internacional da American 

Heart Association, que é 
referência mundial no aten-
dimento de emergências. 
“Vocês  es tudaram pelo 
método American Heart 
e estão aptas a atuar com 
a eficiência necessária”, 
conclui.



05AMais Expressão

INFORME PUBLICITÁRIO

cidade

Colégio Meta oferece conteúdo diferenciado na transição do 5º para o 6º ano

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br

Segunda parcela ou cota única sem 
desconto do IPVA já podem ser quitadas 
Em Indaiatuba, segundo a Fazenda, arrecadação em janeiro teve crescimento de 2,2% 
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
Especial para o Mais Expressão 

DENISE KATAHIRA

DIVULGAÇÃO 

Desde ontem, dia 9, 
os proprietários de 
veículos já puderam 

iniciar o pagamento da segun-
da parcela ou cota única sem 
desconto, do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA). Em janeiro, 
mês que venceu a primeira par-
cela e/ou cota única com des-
conto, houve um aumento de 
2,2% da arrecadação quando 
comparado ao mesmo período 
de 2016. Hoje, dia 10, é a vez 
dos veículos com placa final 2. 
(Confira o calendário no box) 

Em Indaiatuba, de acordo 
com dados da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São 
Paulo, existem 128 mil veí-
culos tributáveis e somente 
em janeiro foi arrecadado 
R$ 39.297.369,10. O mon-
tante é maior que o arreca-
dado em 2016, que foi de R$ 
38.419.555,37. Deste total, 
em janeiro de 2017 foi re-
passado para o Munícipio R$ 
20.589.956,50. No mesmo 
mês de 2016 a cidade recebeu 
o valor de R$ 20.601.882,56.

Segundo a Secretaria, os 

valores arrecadados com pa-
gamentos à vista tiveram 
um crescimento de 2,9% em 
comparação com ano passado. 
Neste ano a arrecadação à 
vista foi de R$ 27.650.939,10 
contra R$ 26.847.965,36 em 
2016. Já os pagamentos da 
primeira parcela renderam 
em janeiro R$ 11.646.430. 
Em janeiro do ano passado 
foi arrecadado o valor de R$ 
11.571.590,01.

Do total, apenas 61.689 
contribuintes pagaram o im-
posto, sendo que 30.772 es-
colheram o pagamento à vista 
e outros 30.917 optaram pelo 
pagamento da primeira par-
cela. 

Pagamento
O IPVA pode ser quitado à 

vista, sem desconto, neste mês 
ou em três parcelas iguais, de 
janeiro a março. Para efetuar 

o pagamento, basta se diri-
gir a uma agência bancária 
credenciada com o número 
do Registro Nacional de Ve-
ículo Automotor (Renavam) 
e realizar o recolhimento do 
IPVA 2017. Ainda neste mês 
é possível efetuar o licencia-
mento ao quitar o IPVA em 
conta única.

O proprietário do veículo 
pode pagar o imposto nos 
terminais de autoatendimen-

to, no guichê de caixa, pela 
internet ou débito agendado, 
ou outros canais oferecidos 
pela instituição bancária. O 
IPVA também pode ser pago 
em casas lotéricas, no entanto 
essa opção não é válida para o 
pagamento do licenciamento.

O valor arrecadado é re-
partido 50% para o Estado e a 
outra metade para o município 
de registro do veículo - des-
contados os 20% destinados 
ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educa-
ção (FUNDEB). O montante 

correspondente à quota-parte 
estadual passa a compor o 
orçamento anual e será des-
tinado às áreas prioritárias 
do Estado, dentre as quais, a 
saúde, a educação, a seguran-
ça pública e a infraestrutura.

O  Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores de Via 
Terrestre  (DPVAT) também 
é incluído no preço do IPVA 
e o valor varia de acordo com 
o tipo de veículo. A arreca-
dação serve como fundo para 
o pagamento de indenizações 
a vítimas de acidentes no 
trânsito.

Proprietários de veículos com placa final 2 devem realizar hoje o pagamento do IPVA

Colégio oferece diversas atividades para que o período de transição não seja traumático 

A transição do 5° para o 
6° Ano do Ensino Funda-
mental é de suma importân-
cia na vida dos alunos. Nes-

se momento, o sentimento 
que prevalece, especial-
mente nos primeiros dias, é 
a insegurança, a incerteza e 

o medo em relação ao novo. 
O Colégio Meta, pensan-

do em toda esta fase de tran-
sição, prepara os alunos des-

de o 5º Ano com palestras 
e diversas dinâmicas, para 
que este período seja o me-
nos traumático possível. A 
escola também atende os 6ºs 
Anos de forma diferenciada 
e faz questão de atender aos 
pais, sanando suas dúvidas e 
inseguranças, onde passarão 
toda esta tranquilidade e 
segurança para seus filhos. 

Esse processo por qual 
passa os alunos é muito 
natural. Afinal, o novo seg-
mento traz uma lista consi-
derável de desafios quando 
comparado ao anterior, per-
meado por transições que 
não só dizem respeito à vida 
escolar propriamente dita. 
Muitos professores, novas 
disciplinas, conteúdos mais 
complexos, para alguns, um 
novo colégio. 

E os pais precisam as-
sumir o papel de ajudantes 

importantes, auxiliando e 
apoiando este novo caminho 
de conquista de autonomia. 
Não é simples encontrar o 
equilíbrio entre dar autono-
mia e, ao mesmo tempo, es-
tar por perto e acompanhar 
a vida escolar. 

Professores relatam que 
até mães atuantes no Ensino 
Fundamental 1 costumam 
"sumir" com a passagem 
para o 6º Ano, o que é um 
erro. Os pais devem partici-
par das reuniões, conhecer 
os professores e perguntar 
para o aluno, realmente 
interessados, como foi a 
aula, o que foi ensinado 
e o que ela achou de mais 
interessante em seu dia. 
Faz-se necessário um maior 
acompanhamento dos pais 
em relação a organização. 
Auxiliar na conferência do 
dia escolar, conferir com 

eles o material a ser levado 
para a escola, os dias e con-
teúdos a serem estudados 
para as avaliações e o au-
xílio também nos trabalhos 
e pesquisas. Eles precisam 
de muito apoio e sentir que 
não estão sozinhos, pois, 
com certeza, são capazes de 
completar mais esta etapa 
com excelência.

Colégio 
Para conhecer mais sobre 

as atividades desenvolvidas 
pelos profissionais do Co-
légio, basta acessar o site 
www.colegiometa.com, ou 
então fazer uma visita. 

A unidade 1 do Meta fica 
localizada na Rua Hermínio 
Steffen, 96, no Jardim Re-
gina. Já a segunda sede fica 
na Avenida Coronel Antô-
nio Estanislau do Amaral, 
1.541, no bairro Itaici.
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Centro Obstétrico deve ser 
inaugurado na próxima quinta 
Prefeitura e Haoc investiram quase R$ 1 milhão para idealização do novo espaço

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

DIVULGAÇÃO

O novo Centro Obs-
tétrico do Hospital 
Augusto de Oliveira 

Camargo (Haoc), que se cha-
mará Maria Carolina Ambiel, 
deve ser inaugurado na pró-
xima quinta-feira, dia 16, a 
partir das 11 horas. O espaço 
é destinado para acompanha-
mento e realização do parto 
em três etapas: pré-parto, 
parto e pós-parto (PPP).

Para a idealização da nova 
ala, houve investimento de 
R$ 350 mil da Prefeitura, 
para a compra de equipa-
mentos médicos, cirúrgicos 
e mobiliário. Coube ao Haoc 
a construção do novo centro 
e uma área do pátio interno 
do hospital, com 231 metros 
quadrados, e investimento de 
R$ 550 mil.  

O Centro Obstétrico con-
tará com cinco quartos PPP 
com banheiros, posto de 
enfermagem, conforto médi-
co, além de salas de espera, 
parto cirúrgico e normal, 
de avalição e recepção de 
recém-nascidos. O espaço 
tem ainda um expurgo, depó-

sito de material de limpeza e 
banheiros para funcionários. 

A interligação entre o 
Centro Cirúrgico e Centro 
Obstétrico é ao lado da sala 
de partos cirúrgico e normal. 
O local conta com piso viníli-
co, portas e janelas em alumí-
nio com pintura eletrostática 
branca, pintura das paredes 
em acrílico semi-brilho e 
bancadas e pias de inox e 
granito. 

O Centro Obstétrico conta 
com salas equipadas para 
os partos e sala de recupe-
ração para acolher as mães. 
Os bebês terão uma sala de 
rotinas, o primeiro banho e 
a pesagem, além dos outros 
cuidados necessários.

Com o Centro Obstétrico 
é possível que a gestante 
seja acompanhada por um 
familiar desde o pré-parto 
até o pós-parto imediato, 
promovendo um ambiente 
com privacidade, tranquilo 
e seguro para a parturien-
te e seu acompanhante. O 
conceito abrange protocolos 
que vão desde a admissão 
da gestante no Centro Obs-
tétrico, o momento do parto 
e logo após o nascimento do 

recém-nascido, realizar con-
tato pele a pele e incentivar o 
aleitamento materno. 

Após a realização destes 
três ciclos, mamãe e bebê são 
encaminhados para a mater-
nidade, onde permanecem 
pelo tempo necessário para a 
alta clínica.  

Para o prefeito Nilson 
Gaspar (PMDB), a inau-
guração cumpre mais um 
compromisso assumido de 
intensificar o cuidado e a 
humanização no momento 
do parto. “Com essa nova 
estrutura, a gestante pode 
contar com um acompanhan-
te, inclusive da doula. Nosso 
trabalho em parceria com a 
diretoria do Haoc é garantir 
um parto humanizado e res-
peitar a vontade da mulher de 
ter um acompanhante de sua 
escolha durante o trabalho de 
pré-parto e parto” salienta.

Em 2016, foram realiza-
dos 2010 partos na materni-
dade do Haoc, 909 foram par-
tos normais e 1.101 cesáreas, 
atendimentos do Sistema 
Único de Saúde (SUS), con-
vênios e particulares, média 
mensal de 75 partos normais 
e 91 cesáreas. 

Homenagem
O Centro Obstétrico recebe-

rá o nome de “Maria Carolina 
Ambiel” em homenagem à 
enfermeira e parteira que traba-
lhou em Indaiatuba no início do 
século passado. Segundo regis-
tros do Centro de Memória da 
Colônia Helvetia, Maria Caro-
lina acompanhou ou executou 
mais de 2 mil partos normais. O 
nome da enfermeira/parteira foi 

analisado e aprovado pelo Con-
selho Consultivo e Conselho 
Administrativo da Fundação 
Pró-Memória de Indaiatuba e 
foi uma indicação do gabinete 
do vereador Alexandre Peres. 

Maria Ambiel nasceu em 
Indaiatuba em  12 de fevereiro 
de 1895 e faleceu no dia 27 de 
novembro de 1973, também 
em Indaiatuba, onde morou a 
vida toda. 

Além de atender as par-
turientes, Maria Ambiel cos-
turava e bordava enxovais, 
que doava para as mulheres 
carentes.  Ela também anotava 
em um diário os partos que 
participou, registrando o nome 
da criança e, em alguns casos, 
o presente que ganhou pelo 
dedicado serviço prestado: 
frutas, galinhas e às vezes uma 
compota de doces.

Centro Obstétrico do Haoc conta com estrutura completa para pré-parto, parto e pós-parto

Objetivo das aulas é oferecer aos estudantes vivências que contribuam para o 
desenvolvimento de habilidades, competências, atitudes e valores

A partir deste ano os alu-
nos do 3º ano do Ensino 
Fundamental 1 ao 9º ano do 
Ensino Fundamental 2, do Co-
légio Montreal, terão aulas de 
Robótica na grade curricular.

O objetivo dessas aulas é 
oferecer vivências de apren-
dizagem inspiradoras, que 
contribuam para o desenvol-
vimento de habilidades, com-
petências, atitudes e valores 
de crianças e adolescentes, 
através da interdisciplinarida-
de com Robótica.

O professor de Robótica, 
Leandro Mathias, conta que 
este ano várias mudanças 
foram feitas. “As principais 
mudanças ocorreram na parte 
tecnológica da matéria, sendo 
que saímos dos manuais em 
papel para manuais digitais 
e em 3D nos tablets, em que 
o aluno pode girar a monta-
gem, dar zoom e retroceder 

caso não entenda o passo da 
montagem. No Fundamental 
I será inserido o contexto de 
programação, trabalharemos 
com o Kit WeDo 2.0 da Lego, 
em que será desenvolvida a 
lógica, que antes só acontecia 
no Fundamental II. Agora os 
robôs serão autônomos e farão 
as ações para as quais forem 
programados. No Fundamen-
tal II também mudamos o kit 
tecnológico para o EV3, que 
é o mais avançado na área em 
nível mundial”, comenta.

Todas essas novidades 
beneficiam os alunos, uma 
vez que atualmente eles estão 
cada vez mais inseridos no 
mundo tecnológico. “O que 
fazemos é despertar no aluno 
algo além dos jogos e aplica-
tivos comuns, demonstrando 
para ele que a tecnologia não 
é só brincadeira e tem várias 
aplicações em seu cotidiano. 

Mostramos aos alunos que 
estudar não precisa ser ma-
çante e pode sim ser muito 
divertido”, afirma o professor.

Para que todas essas novas 
ferramentas sejam bem apro-
veitadas o professor passou 
por um curso de capacitação 
com profissionais da Lego 
Education, tanto para a uti-
lização do material didático 
quanto do novo software que 
será usado nas aulas. 

“Acreditamos que Robó-
tica facilita o aprendizado da 
ciência e promove hábitos 
que favorecem o trabalho 
organizado, a socialização, 
a desinibição e a busca por 
soluções inovadoras. As no-
vidades para as aulas de Ro-
bótica este ano motivarão 
ainda mais nossos alunos!”, 
ressalta Mauricéia Pereira, 
coordenadora pedagógica do 
Colégio Montreal.
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Indivíduos fortemente armados 
roubam agência bancária no Centro
Assalto aconteceu no banco Santander localizado na Rua 15 de Novembro

CURSOS
Funssol abre inscrições para cursos no próximo dia 18Clientes da agência 

do Banco Santander, 
localizada na Rua XV 

de Novembro, tiveram mo-
mentos de terror na tarde da 
última quarta-feira, dia 8. 
Segundo informações, bandi-
dos invadiram a agência ban-
cária e, fortemente armados,  
mantiveram todos os clientes 
trancados na unidade.

A ocorrência contra o ban-
co foi registrada por volta das 
16 horas, logo após o fecha-
mento da agência.

Segundo a Polícia Militar 
que atendeu a ocorrência, foi 
justamente neste momento 
que os criminosos aproveita-
ram para invadir a unidade. 

Eles aproveitaram o mo-
mento em que a faxineira 
limpava a porta giratória para 
agir. 

De acordo com informa-
ções, os bandidos falavam que 
não pretendiam machucar nin-
guém, tampouco subtrair ob-
jetos pessoais. Antes da fuga, 
o bando prendeu os clientes e 
funcionários em uma sala, e 
tomaram rumo ignorado.

Os assaltantes levaram o 

dinheiro dos caixas eletrôni-
cos e do cofre do banco.  

A quantia não foi reve-
lada. Segundo testemunhas, 
indivíduos em um carro fa-

ziam a “cobertura” para os 
comparsas. 

Até o fechamento da ma-
téria, nenhum suspeito havia 
sido preso.

TV SOL COMUNIDADE

Valor levado pelos criminosos não foi divulgado pelo banco

O Fundo Social de Solidarie-
dade (Funssol) receberá dia 18 
de fevereiro as inscrições para os 
cursos de geração de renda. As 
inscrições terão início às 8 horas, 
no Centro de Convenções Aydil 
Pinesi Bonachela e serão realiza-
das por ordem de chegada.

A instituição oferece 96 
vagas para o Projeto Tesoura 
Encantada (Costura inicial, Pa-
tchwork I e Corte e Costura I) e 
150 vagas para Padaria Artesanal 
(Pães, bolos, doces e salgados).

Para participar é necessário 
ter acima de 16 anos, entregar 
cópias de comprovantes de 
endereço e RG e apresentar os 
originais, além da colaboração 
de uma lata de leite condensado 
e uma lata de creme de leite. 
Não é necessário apresentar de 
comprovante de renda.

Os cursos de Padaria Ar-
tesanal (Pães e Bolos, Doces 
e Salgados) e Patchwork são 
realizados no Espaço Cidadania, 
na Rua Candelária 365, Centro. 
Também tem curso de Padaria 
Artesanal antigo espaço da 
Subprefeitura na Rua Zephiro 
Pucinelli, S/Nº, no Jardim Mo-
rada do Sol, próximo ao antigo 
Mini Hospital.

Para os cursos de continuida-
de que tem como pré-requisito 
ter participado dos módulos an-
teriores, as inscrições serão au-
tomáticas, e são oferecidas 120 
vagas (Patchwork II, Patchwork 
III. Corte e Costura II e Bolos de 
Doces Decorados).

Cursos
Os cursos promovidos pelo 

Funssol, têm duração de quatro 
meses, visam a capacitação para 
o mercado de trabalho e gera-
ção de renda. O curso Padaria 
Artesanal visa ensinar a arte de 
confecção de pães, doces e sal-

gados. O curso de corte costura 
e patchwork do projeto Tesoura 
Encantada visa à capacitação 
profissional, na confecção de 
peças personalizada (bolsas, 
conjuntos para cozinha, almo-
fadas, colchas e edredons); com 
foco na geração própria de renda.

O Funssol informa que ofere-
ce os cursos totalmente gratuitos 
duas vezes por ano, com turmas 
no primeiro e no segundo se-
mestre. 

Para maiores informações 
o telefone contato é (19) 3834-
9236.

ARQUIVO- ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

Cursos têm duração de quatro meses e visa a capacitação 
para o mercado de trabalho e geração de renda
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Amira Web Systems: Sistemas 
personalizados para sua empresa
Com prestação de serviço de qualidade, empresa atua em Indaiatuba desde 2001

A Amira Web Systems é 
uma empresa especia-
lista na área de TI com 

sede em Indaiatuba desde 2001. 
Atuando na área de informática 
há 16 anos, hoje ela atua em 
quatros segmentos específicos: 
desenvolvimento de softwares 
corporativos, suporte de TI, 
desenvolvimento de websites e 
recuperação de dados.

No sistema Web Amira, 
a empresa atua no desenvol-
vimento de soluções online e 
na personalização de software 
para atender a necessidade de 
cada cliente, além de desenvol-
ver ferramentas específicas de 
acordo com a atuação. 

O sistema ainda dispensa 
instalação nas estações de 
trabalho e pode ser acessado 
pela internet em qualquer lu-
gar do mundo, através de um 
computador, notebook, tablet 
ou smartphone.

O Amira Web Systems 
possui em um único módulo 
o controle de contas a pagar 
e a receber; fluxo de caixa; 
movimentação de transações 

bancárias; envio e recebimento 
de arquivos no padrão CNBA 
para as principais instituições 
financeiras; controle por cen-
tros de custos; emissão de 
cheques e duplicatas; além de 
diversos relatórios gerenciais.

O suporte TI da Amira 
oferece projetos de organiza-
ção total da rede, mantendo o 
ambiente corporativo ligado a 
mais alta tecnologia que existe 
no mercado. A empresa traba-
lha com todo gerenciamento, 

monitoramento, serviços e 
suporte relacionado com a 
infraestrutura de TI. “Costu-
mo dizer que é o coração da 
empresa, pois todos os dados 
armazenados e equipamentos 
precisam ter um acompanha-
mento constante, para assim, 
evitar qualquer tipo de proble-
mas que possa vir a paralisar 
o trabalho de uma empresa”, 
explica o proprietário da Ami-
ra Web Systems, o empresário 
Danilo Parisotto. 

O suporte TI da Amira 
conta com a instalação e con-
figuração de rede sem fio (wi-
reless) de forma que a empesa 
fique segura contra invasões; 
soluções que detectam a ori-
gem do problema e restaura 
a conexão de rede; executa a 
instalação de equipamentos 
de backup para maior segu-
rança dos dados; contratos que 
podem ser limitados ou ilimi-
tados; além do suporte online 
onde as estações de trabalho 

estarão sempre protegidas e 
com suporte direto a qualquer 
momento.

A Amira também atua com 
hospedagens corporativas de 
e-mails e website personaliza-
do para cada ramo de atuação 
com as mais novas tecnologias 
de internet.

As empresas também po-
dem contar com o segmento 
de recuperação de dados da 
Amira com a manutenção ou 
upgrade de equipamentos, 

computadores e servidores, 
além da recuperação de dados 
perdidos ou danificados. “Tra-
balhamos com as tecnologias 
mais modernas do mercado 
para oferecer aos nossos clien-
tes, uma recuperação segura 
dos dados”, enfatiza Parisotto.

Para saber mais sobre os 
serviços oferecidos pela Amira 
Web Systems, acesse o site 
www.amirainfo.com.br. Mais 
informações também pelo Te-
lefone (19) 3312-2067.

Com a Amira sua empresa pode ter um sistema gerencial personalizado Empresa oferece serviço de manutenção ou upgrade de equipamentos

AMIRA WEB SYSTEMS AMIRA WEB SYSTEMS
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“Eu quero 
proporcionar as 

meninas e meninos 
o que eu não tive. É 

muito bacana poder, de 
alguma forma, ajudar 

as pessoas a realizarem 
o sonho delas”
Rosana, meio-

campista do North 
Carolina Courage   

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Rosana, da Seleção Brasileira, 
abre escolinha em Indaiatuba

esportes

A meio-campista já participou de quatro Olímpiadas e conquistou duas medalhas de prata
ARQUIVO PESSOAL 

A meio-campista Rosa-
na, que já defendeu 
a camisa da Seleção 

Brasileira de Futebol femi-
nina em quatro Olimpíadas e 
conquistou duas medalhas de 
prata, inaugurou em Indaia-
tuba o Centro de Formação 
Rosana Augusto. O pontapé 
inicial da escolinha acon-

teceu na manhã do último 
sábado, dia 4, em sua sede no 
campo do Vale Verde. 

Atualmente em curso na 
CBF, no Rio Janeiro, a jo-
gadora contou em entrevista 
ao Mais Expressão que a 
escolha de Indaiatuba para 
desenvolver o projeto deu-se 
por influência de seus sócios 
e por conhecer um pouco da 
cidade. 

“A ideia do projeto sur-

giu da Camila e do Patrick, 
meus sócios no projeto. A 
Camila mora em Indaiatuba 
e tem uma boa influência na 
cidade. O Patrick é um amigo 
em comum. Ele fez contato 
comigo, contou sobre suas 
intenções, e perguntou se eu 
gostaria de fazer parte. Tive-
mos algumas reuniões e achei 
o projeto bem interessante”, 
explica. “Lembro-me tam-
bém que, quando jogava pelo 

São Paulo feminino, treinava 
em Indaiatuba e fiz parte do 
time por alguns meses. É uma 
cidade que respira esporte.”

As aulas acontecem de 
segunda a sexta-feira, são 
divididas por faixa-etária, e 
destinadas para meninos e 
meninas de 5 a 17 anos de 
idade. “Todos 
podem partici-
par, até porque 
o futebol tem 
como vertentes 
a parte social, 
educacional e de 
alto rendimen-
to. O Centro de 
Formação, como 
o próprio nome 
diz, visa formar 
não só jogadores (as), mas 
antes de tudo seres huma-
nos”, explica. 

As atividades serão desen-
volvidas no Vale Verde, que 
conta com dois campos de 
futebol, sendo um deles ilu-
minado, banheiros, cantina, 
e fácil acesso para meninos 
e meninas também de outras 
cidades.

Todas as aulas serão co-
mandadas por profissionais 
de Educação Físicas, os quais 
deverão ser supervisionados 
pela própria Rosana. “A 

metodologia dos treinos será 
feita por mim, diante dos cur-
sos que fiz na Uefa e na CBF. 
Será um método mais euro-
peu, com requinte brasileiro”, 
diz. “Todos os participantes 
também terão acompanha-
mento psicológico.” 

De acordo com Rosana, o 
Centro servirá 
também como 
uma vitrine no 
m e r c a d o  d o 
futebol, tanto 
no Brasil quan-
to no Exterior, 
para clubes eu-
ropeus, norte-
americanos e 
Asiáticos.

Segundo a jogadora, criar 
um centro de formação em 
Indaiatuba é muito gratifican-
te. “Eu quero proporcionar 
as meninas e meninos o que 
eu não tive. É muito bacana 
poder, de alguma forma, aju-
dar as pessoas a  realizarem o 
sonho delas”, diz. 

Carreira
Assim como a maioria 

das jogadoras de futebol, 
Rosana começou no esporte 
jogando com outros garotos 
na rua, passou por times da 

escola, disputou campeo-
natos de associações até 
chegar ao profissional. 

No Brasil vestiu a ca-
misa do São Paulo, Corin-
thians, Palmeiras, Inter-
nacional de Porto Alegre, 
Centro  Ol ímpico e  São 
José, times pelo qual ela 
conquistou campeonatos 
Paulista, Brasileiro, Copa 
do Brasil, Mundial Inter-
clubes e outros. 

A jogadora também é 
destaque fora do País, com 
destaque pelas passagens 
na França, no Paris Saint-
-Germain e Lille, com títu-
los nacionais e da Cham-
pions League.  

Na equipe principal da 
Seleção Brasileira, Rosana 
chegou com 17 anos de 
idade. Com a amarelinha, 
ela disputou quatro Olim-
píadas, quatro Mundiais, 
três Sulamericanos e três 
Panamericanos. Foram três 
pratas, sendo duas nos Jo-
gos Olímpicos e uma no 
Mundial.

Aos 34 anos, em mar-
ço ela viaja aos Estados 
Unidos, onde disputará a 
National Women Socce Le-
ague (NWSL) pela equipe 
do North Carolina Courage. 

Centro de Formação Rosana Augusto foi inaugurado no último sábado em Indaiatuba
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FEMININO   

Primeira rodada da Copa Cidade inicia com 10 gols marcados 

Acesse nossa página: www.facebook.com/jornalmaisexpressao

JEAN MARTINS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Primavera conhece 
adversários da Segunda 
Divisão do Paulista

esportes

Time está no Grupo 3 ao lado de Barcelona, Diadema, São Bernardo, Elosport, Guarulhos, Itararé e Osasco
MANOEL MESSIAS/WWW.CORREIOESPORTIVO.COM.BR

A Federação Paulista de 
Futebol divulgou durante 
a semana quem serão 

os adversários do Primavera na 
Segunda Divisão do Campeonato 
Paulista. A equipe de Indaiatuba 
está no Grupo 3 ao lado de Barce-
lona Capela (São Paulo), Diadema, 
São Bernardo, Elosport, Guaru-
lhos, Itaré e Osasco. 

A competição deste ano co-
meça no dia 8 de abril e vai até 1º 
de outubro. A estreia do Fantasma 
da Ituana será no dia 9 de abril 
(domingo), às 10 horas, contra o 
Osasco na casa do adversário.

Os jogos do Tricolor no Gi-
gante da Vila serão sempre aos 
sábados, às 15 horas, com ingres-
sos a R$ 10 (R$ 5 para estudantes 
e aposentados). A estreia diante de 
seu torcedor acontece 16 de abril, 
diante do Guarulhos.  A principal 
contratação da equipe, até o mo-
mento, está no banco de reservas. 

Dez gols foram anotados 
no pontapé inicial da 16ª Copa 
de Futsal Feminino Cidade 
de Indaiatuba, organizada por 
Raul Fernandes, e que teve sua 
abertura no último domingo, dia 
5, na quadra 1 do Centro Espor-
tivo do Trabalhador (CET).

No primeiro confronto, o 
Gálatas de Sorocaba deu o 
troco da final do ano passado 
e venceu o Dinho Água/Super-
mercado Cisol por 2 x 0, com 
dois gols de Liliane. 

No segundo embate, a equi-
pe Elas no Futsal, de Tietê, 
bateu o Elite pelo placar de 4 x 
1. Destaque para Luana Santos, 

Durante jantar de aniversário 
de 90 anos, realizado na última 
sexta-feira, dia 3, o clube anun-
ciou o retorno do técnico Luiz 
dos Reis, de 56 anos, após 14 anos 
longe do Gigante da Vila. “Desde 
novembro vínhamos negociando 
com o Reis. A negociação com 
ele só deu certo devido termos 
conseguido um patrocinador (JC 
Pavimentação, de Alphaville) 
que nos ajudou na contratação do 
mesmo”, conta o presidente do 
Fantasma, Eliseu Marques.  

Segundo ainda o presidente 
do clube, a opção por Reis e não 
pelo técnico Julio Cesar, que já 
comandou o Tricolor em duas 
“Copinhas”, foi devido a experi-
ência do primeiro treinador. 

Entretanto, Julio será auxiliar 
técnico de Reis. A preparação 
física ficará por conta de Maurino 
Boto.  

Outra “boa notícia” ao Fan-
tasma é que, a partir deste ano, 
poderão ser inscritos apenas jo-
gadores com idade até 23 anos, o 

que balançou as redes em três 
oportunidades. Talita comple-
tou o placar para o time Elas. O 
único gol das indaiatubanas foi 
anotado por Nathalya. 

No terceiro e último con-
fronto, o Atlético Oliveira 
venceu o Resgate pelo placar 
apertado de 3 x 2. Os gols 
da equipe do bairro Oliveira 
Camargo foram anotados por 
Crisley Souza, em duas opor-
tunidades, e Thais Oliveira 
completou o placar. Os gols do 
time indaiatubano foram mar-
cados por Isabella e Ana Clara.  
A equipe do da Comunidade 
Cristão folgou na rodada. 

que deve beneficiar os clubes que 
apostam na base. 

Marques acredita que a mu-
dança será positiva ao Fantasma. 
“Como não possuímos um inves-
tidor ou patrocinador máster, não 
temos recursos financeiros para 
contratar três jogadores acima 
da idade”, diz. “Mas entraremos 
sempre, em qualquer campeonato, 
com a intenção de no mínimo ob-
ter a classificação. No profissional 
sempre temos como objetivo 
a classificação e o acesso, mas 
sabemos que é algo muito difícil 
visto que de 30 equipes apenas 
dois sobrem.”

A preparação do time co-
meçou no início da semana sob 
o comando do próprio Reis. 
Atualmente, segundo Marques, 
estão em período de avaliação 
110 inscritos, sendo 33 jogadores 
de Indaiatuba. 

Competição 
Ao todo, a competição deste 

ano reunirá 30 equipes, divididas 
em quatro grupos – dois com sete 
times e dois com oito.

O campeonato prevê a disputa 
de cinco fases para conhecer o 
campeão, sendo que os clubes 
jogarão no mínimo 12 partidas e 
no máximo 26. 

Na primeira fase, as equipes se 
enfrentarão dentro do grupo, em 
turno único, classificando-se os 
quatro melhores de cada chave. 
Na fase seguinte, com 16 times 
divididos em quatro grupos, os 
clubes voltam a se enfrentar no 
grupo com jogos de ida e volta, 
garantindo vaga os dois melhores 
times de cada chave. 

A partir daí, a disputa será no 
mata-mata, também com partidas 
de turno e returno. 

Entre as novidades desta tem-
porada estão a volta de Francana, 
Taquaritinga, Brasílis, Jaguariúna 

Competição 
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 equi-
pes que fizeram a melhor 
campanha na primeira fase. 
Na grande final, em caso de 
igualdade, o título será defini-
do após cobranças de pênalti.  

A competição que come-
çou no domingo deve ser en-
cerrada na segunda quinzena 
de abril. No ano passado, o 

e Itararé, além do retorno do Real 
Cubatense. 

Outras equipes tradicionais es-
tão fora da competição deste ano 
por não conseguirem regularizar 
a documentação até a data limite. 
Foram os casos de Bandeirante, 
Araçatuba, Atlético Araçatuba, 
Fernandópolis e Itapirense. 

Confira os grupos da 
Segunda Divisão 

Grupo 1
América
Assisense
Grêmio Prudente
José Bonifácio
Osvaldo Cruz
Presidente Prudente
Vocem

Grupo 2
Amparo
Francana
Inter de Bebedouro
Brasilis
Taquaritinga
XV de Jaú
Jaguariúna

Grupo 3
Itararé
Guarulhos
Barcelona
Diadema
Elosport
Primavera
E.C São Bernardo
Osasco

Grupo 4
Manthiqueira
Real Cubatense
Atlético Mogi
Grêmio Mauaense
Guaratinguetá
Jabaquara
São José
União Mogi

Fonte: Federação Paulista de 
Futebol (FPF)

caneco do certame ficou com 
o Dinho Água que garantiu o 
tetracampeonato após vencer 
o Gálatas de Sorocaba por 
6 x 0.

Após 14 anos longe do Fantasma da Ituana, técnico Luiz dos 
Reis foi apresentado como novo treinador do time profissional
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cultura@maisexpressao.com.br

ATRAÇÃO 

HISTÓRIA 

Festival de Churros acontece neste final de semana

Parque Mall recebe exposição sobre o Casarão Pau Preto

Ney Matogrosso confirma 
apresentação em março
Show havia sido cancelado e agora acontece no dia 18 de março no Clube 9 

Horóscopo de 10 a 16/02 por Alex Costa Guimarães

cultura &  lazer

Cantor se apresenta em março no Clube 9 de Julho

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

O ariano tem agora a oportunidade de começar sua 
fase de crescimento e novidades relacionadas à sua vida 
social e aos trabalhos em equipe. Isso quer dizer que poderá 
entrar em contato efetivo com as companhias e com isso 
possibilitar em acordos ou contratos importante. Ótima 
fase para iniciar um trabalho em equipe e se isso estiver 
ligado a sua profissão será melhor ainda. Novos rumos 
podem ocorrer em sua vida profissional.

O taurino começa uma semana de desenvolvimento 
de seu período de prosperidade e reconhecimento profis-
sional. O sucesso começa a surgir e nem perceber como, 
pois um pedido para um trabalho que o nativo pode nem 
saber realizar mas terá condições de fazer sim, é acreditar 
no seu potencial. Há mudanças relacionadas a um proje-
to, envolvendo pessoas que vem de longe ou empresas 
estrangeiras.

O geminiano precisa se ligar que pode precisr conversar 
ou se envolver com pessoas que vem de longe ou com 
firmas estrangeiras para ter seus negócios ajustados. Novas 
viagens, novos estudos e algumas recordações podem ser 
parte de sua vida neste momento. Sua religiosidade e sua 
filosofia de vida estão sob mudança. Saúde sob mudanças, 
tenha calma com os fatos.

O canceriano precisa aprender a 
deixar certas pessoas, certos sentimentos e certas atitudes 
para tras, não precisa ficar seguando o que não deve, só 
irá atrapalhar sua caminhada. Tende a ter um contato mais 
efetivo com seu mundo emocional e/ou em seu relacio-
namento. Sua vida financeira tende a dar uma modifica 
para melhor, e uma sociedade ou parceria bacana pode 
ser acordada.

O leonino volta a ter sua vida social, afetiva em pleno 
agito. Sua rede social vai ficar agitada e seus contatos 
podem exigir toda sua atenção. Tudo o que estiver ligado 
aos relacionamentos, como amizade, namoro e casamento, 
sociedades e parcerias, serão beneficiados durante esta nova 
fase, que dura aproximadamente três semanas.

Essa semana tem um foco marcante na vida do virginia-
no, e é bem provável que pequenos ganhos extras de dinhei-
ro ocorram. Esta semana também marca a possibilidade de 
realizar novos cursos ou novos conhecimentos que se farão 
importante em sua vida no geral. Um novo projeto, ou fatos 
que favoreçam uma melhor colocação em sua profissão ou 
no trabalho, tende a ocorrer. Um novo amor pode surgir.

O libriano tem um momento de intenso movimento 
em sua vida social. É natural ele ter espaço para o prazer 
e divertimentos e se for solteiro, um novo romance pode 
acontecer. É provável que passe por experiências que 
farão mudanças positivas acontecerem em seu mundo 
emocional. O relacionamento com um dos seus pais vive 
período de renovação.

Durante esta semana o escorpiano sentirá mais fo-
cado e mais voltado para os afazeres domésticos, isso 
pode levá-lo a querer reformar sua casa, decorando ou 
quebrando, a querer mudar algumas coisas que acha que 
não está bem, como mudar os móveis de lugar. Nessa 
fase, sua maneira de se relacionar com seus parentes e 
familiares passam também por uma fase de renovação. 

O sagitariano está em uma semana que precisa lidar 
rapidamente com seus contatos e acordos sociais. Os 
outros podem perder a paciência com o nativo, pois 
podem não agüentar algumas atitudes do nativo. Existe a 
possibilidade de mudanças positivas nos relacionamentos 
e novos acordos que podem ser negociado. O momento 
é ótimo para quem está no comércio e na comunicação. 
Hora de melhoria em suas finanças.

De forma inesperada o capricorniano sente que algu-
mas coisas estão correndo ao seu favor na área das finan-
ças. O momento pode ser bom para alguns investimentos 
mais arriscados, mas com cautela, obviamente. O dinheiro 
chega com mais facilidade. Existem indícios de mudanças 
boas e positivas em todos os setores de sua vida. Novos 
valores pessoais o nativo tem adquirido.

Essa semana começa uma fase de boas novidades em 
alguns setores de sua vida pessoal e profissional. Começa 
o crescimento e expansão no trabalho. Uma nova fase de 
vida começa, depois de um grande tempo de introspecção 
e dúvidas. Aproveite, pois novas oportunidades estarão 
surgindo a partir dessa semana. Apenas tenha cuidado com 
sua saúde, que continua frágil, por enquanto.

O pisciano tem uma fase tremenda de introspecção 
e reflexão, sua sensibilidade estará mais a flor da pele 
que antes, e suas emoções estão a solta. Apesar disso, o 
momento é muito bom para planejar seu futuro. Sua saúde 
baixa, pois seu campo energético está com energia baixa, 
portanto não exagere, saiba descansar e diminuir o ritmo 
de trabalho. Preocupações com seu cônjuge podem existir.

O cantor Ney Matogros-
so irá se apresentar em 
Indaiatuba com o show 

Atento aos Sinais. O evento acon-
tece no dia 18 de março (sábado), 
às 22h30, no Clube 9 de Julho. 

Os ingressos já estão à venda 
em diversos pontos da cidade 
como na Ótica Carvalho (centro), 
Radical Veste (Polo Shopping), 
Lojas Matheus (Morada do Sol), 
Casa + Coisa (Campo Bonito), 
além da secretaria do Clube 9. 

Os convites também podem 
se adquiridos no site www.tkin-
gressos.com.br.

O show do cantor Ney Mato-
grosso deveria ter sido realizado 
no último sábado, dia 4, porém o 
mesmo foi cancelado.  

De acordo com a organiza-
ção, o cancelamento ocorreu 
devido a um conflito com a 
agenda do cantor e a mudança foi 
necessária para facilitar a vinda 
para Indaiatuba.

Cantor
Dono de uma carreira sóli-

da, com um formato diferente 
do padrão da indústria musical, 
Ney Matogrosso apresenta em 
Indaiatuba o registro ao vivo 
do premiado e festejado DVD 
Atento aos Sinais, com músicas 
de compositores consagrados, 
como Caetano Veloso e Pauli-
nho da Viola, mas que destaca 
a produção de novos nomes 
como Criolo, banda Zabomba, 
e Dani Black, que compôs a 
canção que inspirou o título 
da turnê, entre outros nomes. 
Com direção musical de Sacha 
Amback, o show conta com 
cenário de Luis Stein e Milton 
Cunha. Ocimar Versolato (par-
ceiro de Ney desde 1994) assina 
novamente o figurino ao lado 
de Milton Cunha e Marta Reis.

O Clube 9 de Julho está lo-
calizado na Avenida Presidente 
Vargas, 2.000, Vila Homero. 
Mais informações (19) 3875 
9833 ou no site www.clube9.
com.br.

Neste final de semana acon-
tece o 1º Festival de Churros. O 
evento começa hoje, dia 10, e 
segue até domingo, dia 12. 

Hoje, o festival tem início às 
17 horas e segue até às 22 horas; 
amanhã, dia 11, das 12h às 22 
horas; e domingo das 12h às 20 
horas. A atração será realizada 

no estacionamento do Shopping 
Jaraguá, com entrada gratuita. 

O 1º Festival de Churros 
conta com mais de 10 trucks 
especializados em churros 
entre tendências inusitadas e 
recheios exóticos, como chur-
ros recheados com sorvetes, 
churros salgados, shake chur-

ros, churros espanhol, entre 
outras 20 opções que estarão 
presentes na atração. 

Para o evento, o festival 
conta com a participação de 
Aero Churros, Bono Sapore, 
O Churreiro, Churros e Chur-
ros, Estação, Chu churros, 
Naturebas, Tentação e Dolce 

Churros. Na gastronomia de 
salgados, os trucks Buenos 
Burger, Dogueria Brasil, Soul 
Burger, Clandestino Mexicano, 
Burguer Tour e Texas BBQ 
marcam presente no festival. 
As bebidas ficam por conta do 
Biruta Raspadinha, Chopp e 
Juice Box Sucos. 

A exposição itinerante “23 
Anos da Fundação Pró-Memó-
ria de Indaiatuba – O Restauro 
do Casarão Pau Preto” está 
disponível desde segunda-
-feira, dia 6, no Parque Mall. 
A mostra segue até o próximo 
dia 27.

A exposição ocorre de se-
gunda a sexta-feira, das 9h 
às 20 horas e aos sábados das 
9h às 16 horas. A visitação é 
gratuita.

A exibição visa mostrar ao 
público, por meio de imagens, 
um pouco sobre a história 
do movimento em defesa do 
patrimônio cultural da cidade, 
Casarão Pau Preto, e que na 

década de 80 estava ameaçado 
de demolição. 

A exposição marca ain-
da o 23º aniversário do Pró-
-Memória de Indaiatuba. “A 
Fundação, instituída por lei em 
dezembro de 1993, tornou-se 
uma autarquia municipal em 
defesa do patrimônio histórico 
e cultural de Indaiatuba a partir 
de 1994”, conta a diretora do 
Museu Casarão Pau Preto, De-
nise Yonamine. “Sua missão é 
atender a comunidade a par-
tir do viés histórico-cultural, 
buscando divulgar e praticar 
a preservação do patrimônio 
histórico e a memória da cidade 
de Indaiatuba e da região.” Patrimônio histórico, museu tem sua história contada em exposição
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CINEMA

CINQUENTA TONS MAIS ESCUROS - Lançamento  -  Romance Erótico  
-  Classificação 16 anos  -  117 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h30  /  18h10  /  20h45
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   16h40  /  19h15  /  21h50. Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h00  /  
16h40  /  19h15  /  21h50
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   16h45  /  19h20  /  21h55
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h45  /  18h25  /  21h05
....................................................................................................................
LEGO BATMAN: O FILME - Lançamento  -  Animação -  Classificação 
livre  -  104 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   14h45  /  16h15. Sábado (11)  e  Domingo (12):   13h40  /  16h15
3D - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Domingo (12)   e  na  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   18h50
CONVENCIONAL - LEGENDADO
Polo Shopping: Somente na Segunda (13):   18h50
....................................................................................................................
O APARTAMENTO - Sessão do Cineclube Indaiatuba, com debate após 
a exibição*  -  Drama  -  Classificação 12 anos  -  125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Terça (14):   19h40. *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
....................................................................................................................
ESTRELAS ALÉM DO TEMPO - 2ª semana  -  Drama  -  Classificação 
livre  -  127 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá*: Quinta (9)  a  Domingo (12):   17h40  /  20h20. Segunda 
(13)  e  Quarta (15):   20h20. *Este filme não será exibido na terça, dia 14
....................................................................................................................
TOC - TRANSTORNADA, OBSESSIVA E COMPULSIVA - 2ª semana  
-  Comédia  -  Classificação 14 anos  -  105 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12):  14h10. Segunda (13),  
Terça (14)  e  Quarta (15):   15h00
....................................................................................................................
O CHAMADO 3 - 2ª semana  -  Terror  -  Classificação 14 anos  -  102 
minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9),  Sexta (10)  e  Sábado (11):   17h20  /  19h45  
/  22h10. Domingo (12)  a  Quarta (15):   17h20  /  19h45  
....................................................................................................................
ATÉ O ÚLTIMO HOMEM - 2ª semana  -  Drama de Guerra  -  Classifi-
cação 16 anos  -  139 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   20h30
....................................................................................................................
A BAILARINA - 3ª semana  -  Animação  -  Classificação livre  -  90 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   14h40
....................................................................................................................
QUATRO VIDAS DE UM CACHORRO - 3ª semana  -  Drama / Comédia  
-  Classificação 10 anos  -  105 minutos
DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h20  /  18h10
....................................................................................................................
RESIDENT EVIL 6: O CAPÍTULO FINAL - 3ª semana  -  Ação / Terror 
-  Classificação 14 anos  -  106 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Quinta (9)  a  Quarta (15):   21h30
....................................................................................................................
BELEZA OCULTA - 3ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  97 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Quarta (15):   21h30
....................................................................................................................
LA LA LAND - CANTANDO ESTAÇÕES - 4ª semana  -  Romance / 
Musical  -  Classificação livre  -  129 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12):   15h00  /  18h55
Segunda (13),  Terça (14)  e  Quarta (15):   15h50  /  18h55
....................................................................................................................
MOANA - UM MAR DE AVENTURAS - 6ª semana  -  Animação  -  
Classificação livre  -  113 minutos
CONVENCIONAL - DUBLADO
Polo Shopping: Somente Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h40
....................................................................................................................
MINHA MÃE É UMA PEÇA 2 - 8ª semana  -  Comédia  -  Classificação 
12 anos  -  86 minutos
NACIONAL
Shopping Jaraguá: Quinta (9)  a  Domingo (12):   16h25. Segunda (13),  
Terça (14)  e  Quarta (15):   17h20
.................................................................................................................

Diversas atrações estão programadas para o Indaiatuba Clube  e 9 de Julho

Quatro dias de folia animam os 
presentes no Clube 9 de Julho 

Muita folia e diversão 
estão programadas 
para o Carnaval nos 

dois principais clubes da 
cidade: Indaiá e 9 Julho. Os 
ingressos já estão à venda para 
diversas atrações, com festa 
tanto para adultos quanto para 
as crianças. 

Para celebrar os 60 anos de 
fundação, o Indaiatuba Clube 
terá uma programação espe-
cial. O “Carnaval 60 Anos de 
Folia!” vai animar os foliões 
em três noites, duas matinês 
e uma ação especial com ati-
vidades de Zumba no Parque 
Aquático.

Sob o comando da Banda 
Medley, a folia começa na 
noite da sexta-feira, dia 24 
de fevereiro, a partir das 21 
horas, com o Carnaval da 
Saudade e as tradicionais 
marchinhas.

Neste dia, os associados e 
convidados se fantasiam para 
brincar o Carnaval e partici-
par do concurso que premia 
as escolhas mais criativas e 
os grupos. A entrada nesta 
noite é permitida apenas para 
maiores de 16 anos.

A folia noturna no Indaia-
tuba Clube segue no sábado, 
dia 25, quando a diversão 
começa às 23 horas, com a 
Banda Medley tocando mui-
to samba, axé, pagode, funk 
e sertanejo universitário. A 
entrada é permita apenas para 
maiores de 14 anos.

No domingo, dia 26, a 
festa acontece em dois mo-
mentos. A partir das 10h30, 
no Parque Aquático do IC 
será a vez do CarnaZumba, 
onde os professores do Clube 
vão ministrar um “aulão” para 
associados e convidados.

Logo após a Zumba, a 
diversão continua com a apre-
sentação da Bateria Classe 
A, o show de mulatas e o 
Grupo Pintou o Samba. Após 
o almoço, a partir das 15 ho-
ras, o Carnaval volta para o 
Salão Social quando ocorre 
a primeira matinê com muita 
animação para as crianças.

O Carnaval também estará 
presente na segunda-feira, dia 
27, quando a programação, as 
atrações, os estilos musicais e 
o limite de idade são os mes-
mos do sábado.

O encerramento do Car-
naval no Indaiá será na 
terça-feira, dia 28, quando, 
a partir das 15 horas, acon-
tece a última matinê. Neste 
dia  ocorre  a  premiação 
para as melhores fantasias 
e todas as crianças que 
estiverem fantasiadas vão 
receber uma medalha de 
participação.

Ingressos 
Os convites para todas 

as noites, assim como a 
reserva de mesas, já estão 
disponíveis na Secretaria 
Social do IC. Informações 
sobre valores devem ser 
obtidas pelo telefone (19) 
3834-2399.

A novidade deste ano é 
a promoção para a noite da 
segunda-feira. Quem com-
prar, de forma antecipada, 
o ingresso para o sábado, 
vai ganhar o convite para 
segunda. A promoção não 
será válida para a compra 
feita no horário da festa.

Para este mesmo dia, 
quem estiver trajando o 
abadá do bloco Só Vou Se 
Você For terá desconto no 
valor do ingresso.

Nas matinês, crianças 
até cinco anos incompletos 
não pagam para entrar. Me-
ninos e meninas entre cin-
co e 13 anos incompletos 
pagam um valor especial e 
maiores de 13 anos pagam 
ingresso normal.

A Animação também esta-
rá mais que presente no Clube 
9 de Julho. Serão quatro dias 
com estilos de festa, para to-
dos os gostos e idades. Além 
disso, também na programa-
ção o Jogo das Peruas.

A festa começa no sábado, 
dia 25, a partir das 22 horas, 
com animação da banda Fór-
mula 2. No domingo, dia 26, 
a matinê rola solta das 14h às 
17 horas, para crianças e ado-
lescentes curtirem o clima da 
festa com o DJ Rodrigo Bra-
mucci, que marcará presença 
nos quatro dias, comandando 
as pick-ups. Após às 17 horas, 
acontece a pós-matinê com 
muito samba, que terá a par-
ticipação da Bateria Classe A, 
passistas, mestre-sala e porta-
-bandeira, além do Grupo 
Sempre a Frente.

A novidade deste ano fica 
na folia da segunda-feira de 
Carnaval, dia 27. Para quem 
é fã das famosas marchinhas, 
a partir das 22 horas o Clube 
traz de volta os bons tempos 
desta tradição carnavalesca 
com a Corporação Musical 
União dos Artistas, banda de 
concerto de Itu que completou 
seu centenário em 2012. No 
dia 28, das 15h às 18 horas, 
haverá mais uma matinê para 
reunir toda a família, também 
com o DJ Rodrigo Bramucci. 

Após este horário, o Carna9 
se despede com uma noite de 
muito pagode com o grupo 
Pintou o Samba.

Nas pós-matinês e na festa 
do dia 25 os foliões poderão 
aprender diferentes coreo-
grafias com professores de 
dança. Já as matinês contarão 
com recreadores e brinquedos 
infláveis para a criançada. A 
censura para as noites de festa 
é de 16 anos e para os dias de 
matinês é livre.

Peruas 
As Peruas não poderiam 

ficar de fora do Carnaval do 
Clube 9. No dia 26, a par-
tir das 9 horas, um passeio 
de trem, com os associados 
homens trajando figurinos 
femininos, acontece pelas 
principais avenidas da cidade. 
Na sequência, as Peruas farão 
um desfile, com direito a pre-
miação de rainha, princesa e 
miss simpatia e finalizam com 
o tradicional jogo de futebol.

Os ingressos para o Carna9 
2017 já estão à venda na se-
cretaria do Clube. Para quem 
se interessar, haverá venda de 
abadá opcional, com unidades 
limitadas. O 9 de Julho está 
localizado na Avenida Presi-
dente Vargas, 2.000, na Vila 
Homero. Mais informações 
pelo telefone (19) 3875 9833.

A animação estará mais que presente no “Carnaval 60 Anos de Folia” do Indaiatuba Clube

IMPRENSA – IC



13AMais Expressão

Boanerges Gonçalves http://sociaisculturaisetc.blogspot.com.br/

social

No último sábado, dia 3, a Associação Cultural Esportiva 
Nipo Brasileira de Indaiatuba (Acenbi) realizou o 1º Jantar Dan-
çante Noite do Sushi em parceria com o Parque Maeda, em Itu.

O evento, que reuniu aproximadamente mil pessoas, contou 
com um jantar diversificado e diferenciado com saladas diversas 
e pratos quentes, além de 20 tipos de sushi e 3 tipos de sashimi. 
A festa contou ainda com a animação da banda Face Nova, que 
tocou grandes hits.

Na ocasião também foi apresentada ao público as vencedoras 
do Miss Nikkey Indaiatuba e Região, Tuane Nozaki (Primeira 
Princesa), Júlia Suzuki (Miss Nikkey Indaiatuba e Região) e 
Thais Akemi Fujiyara (Segunda Princesa). A Missa Nikkey, 
Júlia Suzuki irá participar da final do concurso Miss Nikkey 
São Paulo/Miss Nikkey Brasil, em julho deste ano. 

Iguatemi Campinas realiza 
megaliquidação até domingo

Galpão 1 Academia promoveu 
‘aulão’ de Danças Urbanas

Alunos do Espaço Cultural Stahl Soler em recente apresentação

28ª Reunião do Rotary Club de 
Indaiatuba – Cocaes

Jantar dançante da Acenbi foi um 
sucesso no Parque Maeda em Itu 

Parque Mall recebe workshop para 
professores de música e instrumentistas

O Iguatemi Campinas promove até domingo, dia 12, a 
megaliquidação “3 ½ Dias de Loucura”. Em sua 37ª edição, 
a queima de estoques mais tradicional da região contará com 
descontos de até 70% oferecidos na maioria das 356 lojas do 
empreendimento. Para completar, a tarifa de estacionamento do 
shopping será de R$ 4 durante todo o período da ação.

Neste ano, visando entreter os clientes e combinar cultura 
com oportunidade de compras, o shopping programou apre-
sentações do Grupo Lígia Aydar e da Russo Jazz Band, que 
circularão pelos corredores durante a promoção.

Com o objetivo de levar a dança para pessoas que não têm 
oportunidade de praticar, a Galpão 1 Academia realizou, no dia 29 
de janeiro, a 1ª edição do Pró Movement, que trouxe um “aulão” 
de Danças Urbanas focado nos estilos Hip Hop Dance e House 
Dance, com os professores Mary Santos e Nene. O evento, que 
aconteceu na academia, foi em prol da ONG Grupo Primavera, de 
Campinas, e o ingresso foi um par de tênis usado e conservado.

A 28ª reunião do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes acon-
teceu na noite de terça-feira, dia 7, na Casa da Esfiha em 
Indaiatuba. O encontro contou com instrução rotária sobre 
distintivos, pins e bottons. Na ocasião, teve ainda uma home-
nagem ao engenheiro Renato Bottini que fez um breve relato 
sobre sua vida profissional. O companheirismo como sempre 
ficou por conta do companheiro Jordão e o encerramento feito 
pela presidente Alair.

O Parque Mall Indaiatuba será “palco” do Workshop Ensino 
Coletivo de Cordas (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 
destinado a professores de música e instrumentistas. O evento, 
realizado pela Associação Camerata Filarmônica de Indaiatuba, 
com apoio do shopping, ocorre nos dias 25, 26 e 27 (sábado, 
domingo e segunda-feira) de fevereiro, das 8h às 12h30 e das 
14h às 18h30, e será conduzido pelo maestro Enaldo Oliveira. 

Os interessados devem fazer inscrição até 20 de fevereiro, 
no site nataliaregencia.wixsite.com/workshopdecordas. O 
workshop tem investimento de R$ 400.

O evento contará ainda com um concerto de Carnaval, 
apresentado pelo Quarteto Guarany, com entrada gratuita no 
sábado, dia 25, às 12 horas.
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Vestidos de noiva

Saladas

Espaço masculino

Promoção

Decoração

Kostela do Japonês: não existe igual

A Barbearia "B4 Alpha" está 
fazendo o maior sucesso. Os clien-
tes estão adorando o espaço que é 
super aconchegante e os serviços 
com excelentes preços. 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 conhecer na Aveni-
da Itororó, 371, no Cidade Nova 
2. Telefone: (19) 3835-5411 e 
3825-1592. 

PODOLOGIA!
Profissional especializada em 

tratamentos de podologia há 
quase 10 anos. Unha encravada, 
corte correto da lâmina, calo, ca-
losidade, micose, rachadura nos 
calcanhares e tratamento a laser. 
Os telefones da Flor de Lis para 
agendamento são: (19) 99921-
7576 WhatsApp (19) 3825-0623 
Fixo. Rua Alberto Santos Dumont, 
1.209 - Cidade Nova 1. Próximo as 
avenidas Itororó e Presidente Kennedy.

Quando pensar em decoração, a Adelaide Decoração 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 sensação do momento você 
encontra na loja. Atendimento diariamente no horário comercial 
e aos sábado só com hora marcada. Pagamento com cartão e 
dividido 5 vezes com cheque ou boleto. Faça um orçamento 
sem compromisso. Demais!

Parabéns Renata de Lima Geist pelo lindo casamento. Você 
ficou maravilhosa! A Nova Loja agradece a preferência e deseja 
felicidades ao casal.

A doutora 
Sueli Mido-
ri, da Clínica 
Veterinária 
Bicho Ami-
go, cuidando 
d o  c l i e n t e 
Pimenta dos 
proprietários 
Ivan e Nilce 

A nova coleção Tutti Sposa, traz a combinação 
perfeita das tendências da moda, com as melhores tra-
dições do casamento, em modelos deslumbrantes. Só 
na "A Nova Loja", você poderá conferir cada modelo, 
aquele perfeito, do jeitinho que você almeja, e ainda 
na opção venda ou aluguel. Vale a pena também das 
uma espiada na moda festa que está maravilhosa. Corra 
para conferir. Você vai se encantar! Demais! Whattsapp 
9.9540-8836 e 3875-1760.

Levanta a 
mão pro alto 

quem vai ficar 
a semana toda 

na saladinha 
pra não sair 
da dieta! Se 

você faz parte 
desse time, 

venha conhecer 
nossas opções 
em saladas de-
liciosas, leves 

e super saboro-
sas. Só na Casa 

da Esfiha, é 
claro!

Só na Vitorello você encon-
tra vestido de festa com 20% 
de desconto, toda moda com 
descontos imperdíveis, bermu-
das e calças fitness estampadas 
com 20% de desconto e demais 
peças fitness com descontos 
imperdíveis. Confira também a 
maravilhosa coleção moda festa 
e jovem que está deslumbrante 
(até a numeração plus size). Vale 
a pena conferir e aproveitar! 

Costela macia grelhada no ponto, arroz e feijão no capricho 
com sabor sem igual, diversas saladas, maionese, farofa, fritas, 
polenta frita tudo com produtos de primeira qualidade e sabor 
ímpar. É por esse motivo que a Kostela do Japonês faz sucesso 
em Indaiatba e região. Gostaria de parabenizar à toda equipe 
do restaurante, em especial ao Hideki e a Eliane, pela atenção e 
dedicação. É demais mesmo!

Tem mais uma novidade na 
Flor de Lis Cabelo, 
Depilação & Esmalteria:

Rafael Bernardo, Ricardo e Willian de Souza

Aline e Caroline

Natália e Mota
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social & gastronomia
fotos@maisexpressao.com.br

Visite nosso site: www.maisexpressao.com.br 

O gerente Francisco com o proprietário Carlos do Cintra 
Restaurante

Ricardo, Carlos Eduardo, Valdemir e Junior no Restaurante 
Caipirão

Ana, espaço moda e beleza, na Big House

Vinicius, Marcella, Bruno, Ana e Fred no Restaurante Casa da Moqueca

Thiago, Carol, Marisa e o aniversariante Tanaka na Fit Burgers

Os colegas Márcio e Lucas, da agência RAPP, saboreando as 
delícias do Cintra Restaurante

Os colegas Miqueias, Tiago, Jonatans e Jairo almoçando no Cintra 
Restaurante

João Manoel, Paulo Sergio, Rodrigo Consorti, Francisco e Marinho 
no Restaurante Caipirão

André e Leandro na Fit Burgers

Aline, Vera, Sonia, a aniversariante Lu Nori, Celia, Carla, Cris e Beatriz no Restaurante Caipirão

Ademar e Suelen Braitt no Restaurante Açafrão 

Ricardo e Luisa no Restaurante Casa da Moqueca 

Carlos, Roberto, Lineu e Armando no Restaurante Casa da 
Moqueca
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Colaboradores em Destaque do 
Mês de Janeiro - Atento

“A vitória sempre é possível para a pessoa que se recusa a 
parar de lutar” (Napoleon Hill)

Gilsiane – LimpezaAderson - Portaria

Enaldo comemorou ontem, dia 
9, mais um ano de vida. A Atento 
Segurança deseja felicidades

As Lojas Cris Bandeira estão com lindas coleções para aproveitar o 
calor, a praia e o Carnaval sempre na moda. São maiôs, biquínis e 
saídas de praias de para todos os gostos.

O professor Renato realiza workshop com os 
alunos do 5º Ano do Colégio Meta

O professor Luiz Carlos viaja até o 
Rio de Janeiro com os jogadores 
Roger e Carlos, do Primavera

Alunos do Ensino Fundamental 1, da unidade 2 
do Colégio Meta, participam de workshop Tercilia, João Fiano e Claudemir da Mercantil Seguros

Moacir e Rosangela, da Turazza Móveis e Decorações, que 
inaugurou na Rua XV de Novembro, 915. Vale a pena conferir! 

A equipe do Açougue Filé na Brasa com a cliente Bernadete, que é 
sempre muito bem atendida 

A Sanare esteve presente no evento da Lenovo com seus serviços 
de emergências médicas, com ambulâncias que conta com 
atendimento pré-hospitalar

Os bebês super fofos da Sala 4 na volta às aulas 
do Objetivo

Talita Flosi com look super colorido 
e aconchegante para o verão 
da Loja By Fabiana Hempke. 
Vá conhecer na Avenida Ário 
Barnabé, 1.389 - Tel: 3394-2109

Luiza Razori, Gabriela Gava, Bruna Quintana, 
Catalina Rosa na volta às aulas do Objetivo

Heloisa, Gabriela, Giovanna, Adrianne, Paola na 
volta às aulas do Objetivo

Gustavo, Vinicius, Felipe, Arthur e Lucas na volta 
às aulas do Objetivo

Ronaldo, representante do Carvão Indaiá, juntamente com Bill, da 
Adega do Bill

Cerimonialista e blogueira 
Ivanilde Reis com a podóloga 
Marlene Armangni



LOCAÇÃO

VENDA

CA06904 - VILA AVAI - AT 360m², AC 
234,89m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte com 
armários, WC social, sala de TV, jardim de in-
verno, sala de estar/jantar,  cozinha planejada, 
lavanderia,  área de lazer com churrasqueira e 
piscina, garagem para 04 autos. Edicula nos 
fundos com 02 dormitórios, WC, sala e cozinha. 
**Estuda permuta por imóvel de menor valor 
em Indaiatuba** R$ 550.000,00

CA06906 - FLAMBOYANT - AT.140 m² 
AC. 80 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala 
para 2 ambientes, cozinha planejada, 
lavabo, wc social, lavanderia interna 
com wc de empregada, quintal com área 
gourmet e ducha e garagem para 2 autos. 
R$ 375.000,00

CA06905 - JARDIM EUROPA - AT. 250 m² AC. 140 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) sendo 2 planejados, coz-
inha americana planejada com coifa forno e cooktop, 
sala de jantar, sala de estar, wc social, lavanderia, 
edícula nos fundos com banheiro, área gourmet com 
churr. em alvenaria, pia com gabinete planejado e 
garagem para 2 autos cobertos com portão ele-
trônico. Casa com excelente acabamento, cômodos 
amplos e aquecimento solar. R$ 565.000,00

CA06902 - MORADAS DE ITAICI - Casa 
Térrea condomínio fechado com  Lazer 
completo - AT. 130 m² - AC 80 m²  - 2 dor-
mitórios sendo 1 suíte, Sala 2 ambientes, 
WC social, Cozinha Planejada, área de 
serviço coberta, churrasqueira, quintal, 2 
vagas de garagem. R$ 330.000,00

caderno de negóciosNº 733

CASAS E CHÁCARAS

CA06881 - JARDIM PANORAMA - AT. 175 
m ²  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, lavan-
deria com armários, quintal, garagem para 
02 autos. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.
CA06812-CHÁCARA AREAL, AT250m² AC 
78m²- 02 Dormitórios, sendo 01 suite, wc 
social, sala, cozinha americana, lavanderia, 
quintal, varias vagas de garagem descobe-
rta. R$ 1.300,00 + IPTU.
CA06868 - CIDADE NOVA I - AT.200m² 
AC.110m² 03 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem para 01 autos 
com possibilidade de uma segunda vaga. 
R$ 1.400,00 + IPTU.

CA04730 - CIDADE NOVA II - AT150M², 
AC130M² - 03 dormitórios, sendo 01 suíte, 
WC social, sala, cozinha, lavanderia, ga-
ragem coberta p/ 02 autos. R$1.700,00 
+ IPTU
CA06901 - VILA FURLAN - AT. 125 m² 
AC. 100 m²  -  2 dormitórios (1 suíte), sala 
cozinha, lavanderia, wc social e garagem 
coberta para 2 autos. R$ 1600,00 + 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 ambien-
tes, lavabo, mezanino, cozinha 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 suíte, Wc 
social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, 
02 vagas cobertas, quintal. R$ 2.500,00 + IPTU

APARTAMENTOS

AP03299 - DUE - 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..
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 so-
cial, sala 02 ambientes, terraço gourmet, cozinha, 
área de serviço, 02 vagas no subsolo.Área de 
lazer completa. R$ 1.800,00 + COND. + IPTU. 

AP03260 - PÁTIO ANDALUZ - AU 84m² - 
03 dormitórios sendo 1 suítes planejada, 
sala dois ambientes, banheiro social, rou-
peiro no corredor, cozinha americana com 
planejados e cooktop, 2 vagas cobertas. 
Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.900,00 + COND. + IPTU.
AP03280 - APARTAMENTO VILA BRIZ-
ZOLA  AU:73m² com 3 dormitórios sendo 1 
suíte, sala dois ambientes,  banheiro social, 
cozinha planejada e 1 vaga de garagem. 
Condomínio com área de lazer completa. 
R$ 1.200,00 + COND + IPTU.
AP02849 - RESIDENCIAL JEQUITIBÁ - 
AU 50m² - 02 dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, garagem para 01 auto. R$ 800,00 
+ condomínio + IPTU.
AP03293 - RESIDENCIAL VANDO - AU. 63 
m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro social e garagem para 1 auto. 
Portaria 24 horas, piscina e churrasqueira. 
R$ 850,00 + COND + IPTU

OPORTUNIDADE 
DA SEMANA TE04668 - MORADA DO SOL - AT 125m².  Excelente localização. R$ 120.000,00
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IMÓVEIS A VENDA

AP00254 – Cond. Azaleia 3 dorm, 
cozinha c/ 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, cozinha 
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 
dorm. ricos em armários). 2 wc (Suíte 
e Social) box em vidro e todos os 
acessórios instalados: chuveiros, me-
tais, ducha higiênica, gabinete e espe-
lho. Coz. Americana planejada, com 
grande bancada em granito e cooktop 
instalado. Lav. com armários e vidro 
divisor de amb. 2 vagas amplas no 
subsolo tipo gaveta. R$ 1.900,00 + 
cond. 400,00 + Iptu 100,00
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

AP00462 – Solar do Itamaraca – 
Apto no Cond. Rachid Sfeir, 3 dorm. 
Sendo 1 suite com armários planeja-
do , sala com 2 ambientes, varanda, 
WC social, cozinha planejada, la-
vanderia com armários, R$ 1.300,00 
+ Cond 550,00 + 74,00 IPTU, com 
elevador e janelas anti ruído.
AP00481 – Edif, Place View – 3 
dorm. Sendo 1 suite , 2 dorm. com 
arm., Sala 2 amb., Coz. americana, 
2 vagas de gar., piscina, churr. 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 
coz. grande, sem cond. R$ 750,00
AP00509 – Bosque dos Indaias- 2 
dorm. Sala 2 ambientes, WC, cozinha 
e lav., R$800,00 + cond. 200,00 + Iptu
AP00528 – Cond. Ibira Umuarama – 
2 dorm. sendo um com guarda roupa, 
coz. com armários , 1 vaga de gar. co-
berta  R$ 900,00 + cond. 250,00 + IPTU
AP00542 – Edifício  Pictor – Centro, 
com 2 dorm sendo 1 suite c/ armários 
planejados nos 2 dorm. cozinha c/ 
planej., WC, sala com planej. 1 vaga 
coberta, com piscina e salão de festa 
R$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 ar-
mários, sol da manha 7 andar  , área 
de lazer com piscina, R$ 1.200,00 + 
cond. 220,00  
AP00549 – Cond. Premium Re-
sidence – 3 dorm. sendo 2 suites, 
WC social, cozinha planejada, com 
planejados em 1 dos dorm. 2 vagas 
coberta, com área de lazer total, R$ 
2.000,00 + cond + iptu
CC.00351 – Cond. Santa Clara – 4 
suites, todas com planejados com 
sacada, 1 suíte  máster, sala 3 
ambientes 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 
cômodos grandes sendo  2 dormi-
tórios,  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  . 
CA01006 – Cecap -  2 dorm , coz. 
americana e sala, cômodos peque-
nos  R$1.100,00

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 dispensa  garagem para 3 carros 
coberta R$  2.300,00 + Iptu 
CA01016 – Centro – Comercial ou 
Residencial – 2 dorm. 1wc, sala, 
cozinha com armários, lavanderia 
coberta, pequeno quintal no fundo, ga-
ragem coberta. Próximo ao shopping 
Jaraguá R$ 1.500,00 + Iptu
CA01019 – Jd. Esplanada –Sobrado 
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 R$850,00
CA01051 – Jardim Morumbi – 2 dorm. 
sendo 1 suite,  cozinha, sala, WC. Chur-
rasqueira, garagem coberta e fechada 
para 2 carros R$ 1.000,00 + Iptu

CA01093 – Cidade Nova – So-
brado parte inferior, sala com 
lavabo,copa, cozinha com armários, 
lavanderia- piso superior 3 dorm. 
sendo suíte com banheira, 1 wc 
social no fundo edícula com 1 dorm. 
1 wc pequeno, portão eletrônico, R$ 
2.400,00 + IPTU 130,00
CA01123 – Esplanada 1 – Sobrado 
parte superior 4 dorm. todos com 
armários,ar condicionado e venti-
lador de teto, WC social, 2 com sa-
cada e 1 suite máster, parte inferior 
sala 2 amb. Com lavabo, jd. De 
inverno, cozinha plan., lavanderia 
com armários, área gourmet, com 
churrasqueira, pia e WC. Cerca elé-
trica, aquecedor solar, vaga pra 4 
carro sendo 2 coberta R$ 4.500,00
GL00015 – Distrito  Industrial – 
2000 m2 AC em terreno de 3000 
m2, PE direi to 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 Indaiatuba  
4 suites máster com sacadas-
-closet- hidro- escritório, 2 salas 
ambiente, com jardim e lavabo, co-
zinha 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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8645 - EDIFÍCIO LANCASTER: 03 
DORMITÓRIOS / SALA / COZINHA / 02 
BANHEIRO / AS / GARAGEM PARA 01 
CARRO. R$1.000 + COND +IPTU

183281 PARQUE DAS NAÇÕES: 3 
DORMITÓRIOS / SALA / COZINHA / 
BANHEIRO / ÁREA DE SERVIÇO / 2 
GARAGENS/ R$ 1.200,00 + IPTU.

239081 V VL. VERDE – AREA TOTAL 
287 M² - CERCADO / PAVIMENTAÇÃO / 
R$ 169.200,00

418391 PQ. DAS BANDEIRAS: 4D / 3 
SUÍTES/ CLOSET/ ESCRIT./ SALA DE JAN-
TAR/ ESTAR/ LAVABO/ COPA/ DESPEN-
SA/ COZ. AMER. PLANEJ./ LAV./ CHURR./ 
FORNO DE PIZZA / FOGÃO A LENHA/ 
GAR/ AQUEC. SOLAR. R$800.000 00

TOMBADOURO: 3D / 1 SUÍTE / SALA 
3 AMB. / COZ PLANEJ. / WC SOCIAL 
/ LAV./ GAR / VARANDA / ARVORES 
FRUTÍFERAS R$2.000,00

JARDIM ALTO DE ITAICI:  3 DOR-
MITÓRIOS / SALA / COZINHA / ÁREA DE 
SERVIÇO / WC / PISCINA/ CHURRAS / 
GARAGEM R$790.000,00

JD. ESPLANADA: 3 DORM. (SUÍTE) / 
SALA 3 AMB. / LAVABO / COZ. / COPA 
/ WC / AS / CHUR. / PISCINA / GAR.2+2 
VAGAS. R$ 840.000,00

JARDIM MORADA DO SOL: 3 DORM/ 
1 SUÍTE/ SALA/ COZINHA /ÁREA DE 
SERVIÇO/ 2 WC/ 3 VAGAS DE GARAGEM 
R$1.200 00

JARDIM DOS COLIBRIS - 2 DORMITÓRI-
OS / SALA / COZINHA. / BANHEIRO / AS 
/ GARAGEM R$200.000,00

33224 JARDIM DOS COLIBRIS: 2 
DORM/ SALA/ COZINHA/ BANHEIRO/ 
ÁREA DE SERVIÇO/ CHURRASQ/ GA-
RAGEM R$1.150,00+IPTU

48128 VL. RUBENS: 3 DORM. (1 SUÍTE 
C/ HIDRO) / 2 SALAS / LAVABO / COZ. 
/ WC / AS / EDÍCULA C/ CHUR E PIA / 2 
GAR. R$ 2.000,00 + IPTU

100391 JARDIM EUROPA: 1 DOR-
MITÓRIO / SALA / COZINHA / BAN-
HEIRO / GARAGEM R$290.000,00

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 DORMS

COD.223 – CIDADE JARDIM 
– R$310 MIL – 2dorms(1st c/
closet), sala, coz planejada, WC, 
lav., churr., garagem
COD.232 – JD. BRASIL – R$170 
MIL – 2Ds, sala, coz, wc.
COD.256 – VL. VITORIA – R$325 
MIL – 2D, sala, copa, coz, wc
COD.265 – CIDADE NOVA – 
R$895 MIL – 2sts, sala de estar 
e jantar, coz planejada, escritório, 
WC de empregada, churrasquei-
ra, garagem coberta para 4 carros. 
COMERCIAL

CASAS DE 2 DORMS
FINANCIAMENTO PELA CAIXA 
ECÔNOMICA DO TERRENO E 

DA CONSTRUÇÃO
CONSULTE - NOS

CASAS C/ 3/4 DORMS

CA.301 – JD. MONTE VERDE 
– R$328 MIL – 3dorms(1st)sala, 
coz, WC, gar. p/ 2 carros.
CA.302 – JD. MOACYR ARRU-
DA – R$470 MIL – 3dorms(1st), 
sala de estar e jantar, coz pla-
nejada, WC, lavanderia, edícula 
com dorm e WC, churr., gar. 
coberta para 2 carros e desc. 
para 2 carros.
CS.306 – JD. BELO HORIZON-
TE – R$320 MIL – 3dorms(1st), 
sala grande, coz planejada, wc, 
portão eletrônico, gar. coberta 
para 2 carros.
CA.351 – PQ.INDAIA – R$320 
MIL – 3dorms(1st), sala, coz, 
lavabo, lavanderia, garagem. 

COND. FECHADOS – CASAS 

CS.310 – PQ.REAL  – R$420 MIL 
– 3dorms(1st), sala de estar e jantar, 
coz americana, lavanderia, chur-
rasqueira, garagem para 2 carros.
CS.311 – HELVETIA PARK – 
R$1.480.000,00 – 3 sts, sala de estar, 
jantar e TV, copa, coz, lav., escritório, 
dispensa, sacada, aquecedor solar, 
dorm. de empregada c/WC, piscina, 
área gourmet, gar. coberta 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 
americ., pisc., churr., ar cond.
CA.367 – COND.MONTREAL – 
R$390 MIL – 3dorms(1st), sala 2 
ambientes, coz americana, lavan-
deria, 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 APTOS 
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 TER-
RACOTA – 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

CHÁCARAS E SÍTIOS

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

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

SI.912 – PEDREGULHO/DIVISA 
INDAIATUBA/ITUPEVA – R$550 
MIL – 30.800m²

IMÓVEL COMERCIAL

IC.09 – CIDADE NOVA – R$790 
MIL – casa terrea c/ gar. 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 – 2Ds, sala, coz, WC, s/ gar.
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. MORADA DO SOL   -   
R$850,00 – dorm, sala, coz, 2wc

VL. MERCEDES – R$850,00 – 2Ds, 
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, lav., 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 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, sem garagem
JD. HUBERT – R$1.200,00 – 2dor-
ms, sala, coz, WC, garagem
JD.  MORADA DO SOL – 
R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, 
WC, garagem
VL. RUZ PERES – R$1.400,00 
– 2dorms, sala, copa, coz, , wc, 
quartinho nos fundos, garagem
JD. ITAMARACÁ – R$1480,00 – 
2dorms(1st), sala, coz americana, 
as, WC, garagem para 2 carros.
CENTRO – R$1500,00 – 2Ds, 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, gara-
gem p/2 carros, portão eletrônico.
JD. REMULO ZOPPI – R$1500,00 
– 2dorms, sala, coz, WC, lavanderia, 
1 vaga de garagem
JD. AMERICA – R$2.300,00 – 
3dorms(1st), sala de estar  jantar, 
coz planejada, WC, nos fundos 
dorm e WC, are acoberta, garagem 
para 2 carros.

JD. MONTE VERDE – R$2.500,00 – 
COMERCIAL – 3Ds (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 SUPE-
RIOR: 3Ds c/ ar condicionado (2st), 
wc social,  PISO INFERIOR: sala 2 
amb., coz c/a/e, lav., churr., garagem
ALTOS DE ITAICI – R$4 MIL – so-
brado – 3sts, dorm reversível, sala 2 
amb., coz planejada, piscina, churr., 
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 gar.
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 gar.
JD. ELDORADO – R$730,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1vaga de ga-
ragem (incluso condomínio e IPTU)
PQ.INDAIA  R$730,00  2Ds, sala, 
coz, WC, sacada, 1 vaga de gar.
JD. ALICE – R$800,00 – 2Ds, sala, 
coz, WC, as, 1 vaga de gar.coberta
VL. FURLAN – R$830,00 – 2dorms, 
sala, coz, ec, gar. (SEM COND.)
JD. JEQUITIBA – R$830,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem (SEM CONDOMINIO)
VL. ALMEIDA – R$850,00 – 2Ds, sala, 
coz, WC, 1 vaga de gar. (SEM COND.) 

ITAICI – R$880,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC, garagem.
JD. MORUMBI – R$1.000,00 – 
2dorms, sala, coz, wc, 1 vaga de 
garagem
ITAICI – R$1100,00 – 3dorms, sala, 
coz, WC c/Box, 1 vaga de garagem 
(INCLUSO CONDOMINIO E IPTU)
JD. PEDROSO – R$ 1.200,00 – 
2dorms, sala, coz, WC, 1 vaga de 
garagem
JD. PAU - PRETO – R$1300,00 – 
3dorms, sala, coz, WC, 1vaga de 
garagem (incluso condomínio)
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

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

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRA-
NADA – R$900,00 á R$1.000,00 
– salas de +ou -  45m² á +ou -  55m² 
com WC privativo, 1 vaga de gar., no 
edifico : elevador, escadas, serviço 
de limpeza, portaria virtual, monito-
ramento 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 para área de saúde c/
wc privativo, incluso água, luz, IPTU, 
ar condicionado, 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

| Mais Expressão
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CONSULTEM-NOS: NOVAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO 
MINHA CASA MINHA VIDA - CASAS NOVAS = R$ 240.000,00
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classificados

Casa Jd. Laguna Linda 
3 dorm suíte, armários 
planejados,  troca por 
casa em Indaiatuba (con-
sulte-nos) F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
Casa Nair Maria tro-
ca por casa em Indaia-
tuba (consulte-nos) F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a co-
brar.
Casa Vila Homero – 2 
dorms (1st), 2 salas c /  
varanda, cozinha, lavan-
deria, garagem. 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
Casas - 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
econômica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F. (19) 98136-7331 
ou (19)3885-4500 - CRE-
CI 74.092
Excelente casa térrea 
no Pq. São Lourenço à 
50m do Pq. das Frutas, 
3 dorms. (1 suíte), 1 WC 
social, coz. c /  armários, 
lavanderia coberta e fe-
chada, quintal com chur-
rasqueira, 2 garagens co-
bertas, portão eletrônico. 
Bairro diferenciado, bem 
arborizado e fácil acesso 
ao Centro e a Rod. SP 75. 
Documentação ok. F. (19) 
3875-0423 ou 99346-
7999 com proprietário.
Imperdível! permuta-se 
uma ótima casa em ½ 
lote, no jd.do valle, por 
uma na cecap. base: 
R$320.000,00 se for de 
maior valor, posso vol-
tar até 30mil reais. F. 
3017-2608 / 99762-7997 
/ 3935-3294.
Jardim Belo Horizonte - 3 
dorms (1 st)com hidro, sala, 
cozinha planejada, chur-
rasqueira, portão eletrôni-
co R$ 380.000,00. Aceito 
terreno até R$ 130.000,00 
como parte de pagamento 
F. 9.9887-7771

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
Jd. Bela Vista - Vendo 
Sobrado localizado em 
Avenida (comercial ou 
residencial).  AT. 250m² 
AC 136m². Tratar com 
o proprietário F. 9.9117-
5233
Jd. Colibris (aceito fi-
nanciamento) – Casa 
nova. 3 Dorms. (1 suíte) 
WC Social, sala, copa e 
cozinha, área de serviço, 
churrasqueiro, gabinete 
em todas as pias, insta-
lação aquec. solar, vaga 
3 carros. AC 100m² AT 
150m² R$340.000,00. Es-
tudo oferta F. 98716-9978
Jd. Europa com dorm 
e WC AT: 250 AC: 50 
R$290 mil F. (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Jd. Nair Maria: com 3 
cômodos em ponto de 
andaime com estrutura p 
/  sobrado R$ 110.000,00 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Jd. Pau Preto - casa de 
2 dorms R$450 mil F. 
(19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo Casa térrea em 
Cond. Terra Magna, 3 
dorm. Sendo 1 suíte  com 
closet com arm.. , lava-
bo, sala 2 ambientes , PE 
direito alto , WC social , 
mezanino , escritório, coz. 
Com planejados, 4 vagas 
R$ 650.000 aceito terreno 
em condomínio como parte 
de pagamento. Luiz creci 
166776 F. (19) 9.9147-5047

Jd. Regina: Vendo / Tro-
co casa terreno inteiro 
próximo ao colégio Meta 
R$420.000,00, aceito ter-
reno de até R$200.000,00 
e a diferença em dinhei-
ro, aceito proposta. Tra-
tar com proprietário F. 
9.9124-6227.
M. Sol - rua-57, 1 dormi-
tórios sala, cozinha –wc 
social- lavanderia, gara-
gem. toda em em estru-
tura para sobrado. opor-
tunidade única!! valor: 
Apenas: R$215.000,00 
Ac. financ, ou terreno no 
negócio. F. 3017-2608 / 
9.9762-7997 / 3935-3294
Monte Verde: (Nova) 
com 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, sala copa 
e cozinha, lavanderia, 
garagem para vários 
carros (Aceita Terreno 
e Financiamento), R$ 
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 ter-
reno, Financiamento R$ 
215 mil. 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 
M o r a d a  d o  S o l :  3 
cômodos em lote de 250m. 
Parece uma chácara R$ 
265 mil, aceita Terreno, 
carro, Parcelamento  F. 
3017-6659 / 99758-1971 
/ 99301-7320 ligue a co-
brar.

Morada do Sol: com 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha, wc, lavanderia, gara-
gem para 2 carros. Aceita 
Financiamento. R$ 240 
mil Aceita troca por lote 
de 250m². F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320 
Paulista: 2 cômodos 
nos fundos, frente toda 
livre. R$ 160 mil estuda 
financiamento F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a cobrar.  
Residencial Nadege – 03 
dorms(01 st), sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia e chur-
rasqueira R$ 550.000,00. 
F. (19) 9.9887-7771.
Vale das Laranjeiras – 
4 dorms (2 sts), lavabo, 
sala 3 ambientes, sala 
jantar, cozinha planeja-
da, lavanderia e depen-
dência 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
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 proprie-
tário F.: 99237-6716
Vendo / Troco casa 
Jd. Regina terreno com 
250m² ótima casa com 2 
dormitórios próximo ao 
Colégio Meta. Tratar direto 
com proprietário 99267-
7603 ou 99124-6227
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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) 
9.9177-7051 whatsapp
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 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. Re-
gina Kuga creci 167606 F. 
(19) 99177.7051
Alugo um quarto com ba-
nheiro no centro da cidade, 
ir ver no local na parte da 
manhã, Rua Pedro Gon-
çalves, 1249 fundos

 
Antecipe ao Lançamento 
Apto Villa Helvetia financie 
pelo plano Minha Casa Mi-
nha Vida. F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.

Apto Barbara - 1 dorm, 
sala, cozinha e banhei-
ro, 1 vaga de garagem 
R$ 210.000,00 F. (19) 
9.9887-7771  
Apto em salto: novo 
com 2 dorm, vaga de 
garagem, área gourmet, 
campo  de futebol  R$ 
155 mil  aceita finan-
ciamento F. 3017-6659 
/ 99758-1971 / 99301-
7320 ligue a cobrar.
Cond. Vila das Praças  
– apto  2 dorm. Todos 
com planejados, 1 vaga 
– R$ 235 mil creci 90879 
- F. 9.8406.6590
Jd.  Sevi lha:  Vendo 
apartamento mobilha-
do no Belvedere com 
3 quartos (1 suíte) WC 
Social, + área gourmet. 
Garagem para 1 veícu-
lo. 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 construção. 
R$35.000,00 de entrada 
+ R$2.000,00 por mês 
direto com o proprietário. 
F. 3017-2608 / 99762-
7997 / 3935-3294.
São Paulo  (Penha) 
- Vendo / troco apto. 
dup lex  vago em SP 
AC 230m²  á rea  ú t i l 
170m² por imóvel ou 
galpão em Indaiatuba 
R$500 mi l .  Contato: 
(19) 988175312 / (11) 
993532179
Vendo – Cond. Vila das 
Praças  – apto  2 dorm. 
Todos com planejados  
,1vaga R$ 235 mil creci 
90879 F. (19) 9.8406-
6590

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.
Vendo ou troco Apto 
no Edifício Rocaporena, 
5º Andar, c /  1 dorm. e 
demais dependências por 
terreno ou casa. F. (19) 
99324-7676
 

Aluga-se apto Condo-
mínio Village Azaleia 
- 3 quartos, sala, coz, 
wc, salão de festas, play-
ground, quadra, quiosque 
no direto com proprietário. 
R$ 950,00 mais iptu e con-
domínio F.  9.9885-0454 
com Juliana ou 9.9315-
5273 com Rafael
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 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 Umuarama 
-   2 dorm.  sendo 1 
com armário, sala, cozi-
nha, e 1 vaga de gara-
gem  coberta – Regina 
creci 167606 - F. (19) 
9.9177-7051 whatsapp
Alugo Apto. no Centro 
– Edifício Ana Lúcia, 3 
dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambien-
tes com sacada, cozi-
nha, área de serviço 
com WC empregada, 
WC social, 120m² área 
útil, 2 vagas cobertas, 
portaria 24 horas com 
segurança. R$1.000,00 
+ condomínio + IPTU 
Fones :  3875-4297 / 
99725-2157.
 

Sítio em Piedade SP, 
26.000m², casa c /  3 
dormi tór ios,  2  wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de  mina ,  1  tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud 
,a 12 km do centro, 
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 /  99762-7997 / 
3935-3294
PQ. DA GRAMA - com 
muitas árvores frutí-
feras 5.130m² R$ 220 
mi l  (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
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S í t i o  e m  T o l e d o , 
próximo a Bragança 
Paulista.13.000m², casa 
semi-acabada c /  3 dor-
mitórios, 2 wcs – toda 
avarandada, gramada, 
pasto, pomar, boa to-
pografia, água de mina, 
2 tanques com peixes 
sendo um compartilha-
do e outro exclusivo, 
diversas aves, e árvores 
frutíferas, a 8 km do 
centro, de frente para o 
asfalto, R$270.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. 3017-
2608 / 99762-7997 / 
3935-3294.

 
C o m p r o  t e r r e n o 
d e  a t é  1 0 0 0 m ²  a t é 
150.000,00 ou casa de 
até 280.000,00. Pago a 
vista. Tratar 99267-7603 
ou 99124-6227
Cond. Terra Magna  ter-
reno de 360m com boa 
topografia  R$ 225.000 
Creci: 27252J - Fones: 
3875-4297 / 99725-2157
Jd. Colibris Lote de 
150m² com ótima topo-
grafia, um tapete R$ 93 
mil topografia F. 3017-
6659 / 99758-1971 / 
99301-7320 ligue a co-
brar.

Paulista: lote de 204 m², 
comercial ACEITA carro 
R$ 118 mil F 3017-6659, 
99758-1971, 99301-7320
Salto Jd. Nair Maria: lote 
de 180 m², R$ 100 mil, 
com alicerce p /  2 dor-
mitórios + F. 3017-6659 / 
99758-1971 / 99301-7320 
ligue a cobrar.
São José do Rio Preto: 
Lote de 200 m², + parce-
las de R$ 550,00, aceita 
carro ou moto R$ 14 mil. 
F. 3017-6659 / 99758-
1971 / 99301-7320 ligue 
a cobrar.
Terreno no Helvetia 
Park com 490m² R$350 
mil - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Troca co Troco - Terreno 
de 400m² em Atibaia R$ 
230.000,00 coloco como 
parte de pagamento em 
imóvel em Indaiatuba 
dando-se a diferença em 
dinheiro F. 9.9887-7771
Vendo – Cond. Terra 
Magna  terreno de 360m 
com boa topografia  R$ 
225.000 Creci  27252 J 
F. (19) 9.8406-6590
Vendo - Terreno – Ter-
ras de Itaici – 1.000m² 
- R$ 270.000,00 Loca-
lização Rua Zenite Fu-
rakawa. Parte alta. F. (19) 
9.9887-7771
Vendo no Parque Real 
Terreno na Quadra: 16 
com 150m². Tratar di-
reto com o proprietário 
R$127.000,00 F.: 3935-
4509 / 99808-0442 / (11) 
96859-2528.

Vendo ou troco terreno 
c /  2750m² no Cond. 
Mosteiro de Itaici, mura-
do, próximo a portaria. 
Preço a combinar. F. (19) 
99324-7676
Vendo Terreno Ter-
ras 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

 

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

 

Bicicletas novas e bi-
cicletas duplas. Rua Al-
berto Santos Dumont, 73 
(próximo ao cemitério). 
F. (19) 2516-5110 c /  
Fernando
Cabeçote com válvulas 
Iveco 3510 ano 1997. 
R$3000,00. Motor ar-
ranque Iveco 3510 ano 
1997. R$300,00. F. (19) 
3835-3350 Paulo
Colchão de Casal, exce-
lente estado “Novíssimo” 
D45. F. 9-8378-7713 ou 
9.9132-9090 - ANTONIO
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Fritadeira Actifry Arno 
Semi-nova pouco uso 
R$300,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Geladeira Duplex Bras-
temp Frostfree em perfei-
to estado F.: 99324-7676
Máquina costura reta c /  
motor. R$350,00. F. (19) 
3835-3350 Paulo
Maquina de Lavar bras-
temp 110V F.: 99324-
7676
Máquina de solda NM 
250 Turbo Bambos i 
R$230,00 Fones: 3017-
5541 / 99259-1877 (claro)
Multiprocessador Phil-
co Master-Pró 9em 1 
na caixa R$200,00 F.: 
3017-5541 / 99259-1877 
(Claro)
Piscina  5000 l i t ros. 
R$350,00. F. (19) 3835-
3350 Paulo
Transformador 110 / 220 
ou 220 / 110. 75000 vts. 
R$450,00. F. (19) 3835-
3350 Paulo
Uma bicicleta Aro 26 
21 marchas em ótimo 
estado. F.: 99324-7676
Vendo - Tapete castor 
(pelo alto), 2 TV de 14 
(uma precisa de concer-
to), mesa de centro de 
vidro, 1 quadro de flores 
e 1 abajur. Preço de opor-
tunidade. F. 3016-4493
Vendo Gel para dor 
Muscular: Tipo Dotor-
zinho, com banha de 
carneiro, arnica e anti-
-inflamatório muscular F. 
(19) 99830-0614 / Whats 
98996-4867
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Vendo sala de jantar 
Luis XV completa ou se-
parada. (Só a mesa com 
10 cadeiras R$6.900,00)

 
Dell Rey 90 - completo, 
direção, trava, vidros 
elétricos e desemba-
çador traseiro. R$4000 
aceito propostas. Tr. 
993347959 Roberto
E s c o r t  X R 3  8 8  - 
R$2000. Tr. 993347959 
Roberto 
Uno Way  1.0 2012 / 
2013 cor  verde par-
t i c u l a r  –  C o m p l e t o 
R $ 2 3 . 7 0 0 , 0 0  C o n -
t a t o  M a u r i c i o  ( 1 1 ) 
960629892 WhatsApp 
e (19) 99669-2481.
Vendo Corol la  Seg 
2009 -  Preto 107 mil 
Km R$42.500,00. Tra-
tar com proprietário F.: 
99429-7099
Vendo ou troco por carro 
mais novo Corolla 2003, 
automatico, em bom es-
tado. F. (19) 99324-7676

 

Como pedreiro, encana-
dor e reformas em gerais  
(Construção civil) João 
(19)9.8329-8580

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 como em-
preiteiro de obras do bási-
co ao acabamento. Aceito 
carro e moto. Fone: 3318-
3573 (Evandro)
Ofereço-me como mas-
sagista – Maria Cícera F. 
2516-0217
Ofereço-me para conser-
to de máquina de costura 
industrial e doméstica F. 
(19) 99212-1731.
Ofereço-me para cuidar 
de crianças. Formada em 
pedagogia. F. 3834-8345 
/ 9.9411-7179.
Ofereço-me para fazer 
faxina e passar roupa. F. 
99595-9448 – Sueli
Ofereço-me para manu-
tenção em máquina de 
costura industrial: Galo-
neira, Caseadeira, Reta, 
Overloque, 2 Ag, Travete. 
F. 99212-1731
Ofereço-me para Mo-
torista administrativo 
(senhor) CNH “D”. Bom 
conhecimento Capital e 
Interior – Fixo ou Freelan-
cer F. 9.9793-4700.
Ofereço-me para qual-
quer reparo em sua resi-
dência (Hidráulica, elétri-
ca, piso, pintura, telhado, 
etc...  F. 99830-0614 / 
Whats 9.8996-4867

Ofereço-me para tra-
balhar como caseiro ou 
chacareiro. Tenho 39 
anos, divorciado, sem 
filhos. Faço trabalhos 
de jardinagem (corte de 
grama) também. Tenho 
maquina, não tenho ví-
cios . Tratar com Denis 
F. (11) 952237579.
Ofereço-me para traba-
lhar como cuidadora de 
idoso, diurno ou noturno, 
em hospitais e residên-
cia. F. 9.9479-0454 ou 
2516-7008
Ofereço-me para trabalhar 
como cuidadora de idosos. 
Possuo referencia. Tratar c 
/ Leni F. 3894-4778.

Ofereço-me  como marido 
de aluguel. Faço consertos 
gerais em residências (hi-
dráulica, elétrica e etc.). F. 
(19) 99830-0614 c / Kiko
Ofereço-me  como Moto-
rista. Categorias A / D. Ex-
periência com cargas de 
pequenos e grandes portes. 
Tel.: 3936-4053 / 99804-7578
Precisa-se de doméstica 
3 vezes na semana para o 
período da tarde. Com refe-
rência. Contato: 982328303.
PROMOÇÃO Pé + Mão 
gratis sobrancelha. Sela-
mento de Cabelo a partir 
de R$40,00 (ganha corte) 
atendo também a domicilio. 
F. 3935-0499. 
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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.

ANALISTA ADMINISTRATIVO 
(7875): Superior Completo ou Cur-
sando Administração, Economia, 
Ciências Contábeis. Vivência na 
função. Conhecimento em documen-
tação relativa a pagamentos diários, 
semanais, mensais. Fechamento de 
Câmbio (Importação), emissão de 
Notas Fiscais de Vendas, serviços, e 
faturamento de Consignação. Emis-
são de Notas Fiscais de Entrada 
e Vendas da Assistência Técnica. 
Emissão de boletos Bancários, auxílio 
ao departamento de Compras. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
ANALISTA FINANCEIRO (7907): 
Ensino Superior (Administração e/ou 
afins). Vivência em auditoria adminis-
trativa. Ter disp p/ viagens e residir na 
região de Indaiatuba ou Salto. 
ASSISTENTE FATURAMENTO 
(7910): Superior completo ou cursan-
do em áreas administrativas. Domínio 
com pacote Office, conhecimento com 
Sistema SAP será um diferencial. 
Vivência na Legislação. Fiscal e Tri-
butária, preenchimento de guias de 
recolhimento e de solicitação junto a 
órgãos do Governo. Possuir condução 
própria. Residir em Indaiatuba.  
ASSISTENTE QUALIDADE JUNIOR 
(7855): Ensino técnico ou Superior em 
Microbiologia, Química, Farmácia, 
Análises Laboratoriais, Biomedicina 
ou afins. Vivência em controle e mo-
nitoramento ambiental periódico da 
sala limpa. Cursos na área. Residir 
em Indaiatuba.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ FA-
TURAMENTO (7906): Ensino mé-
dio completo. Vivência com rotinas 
administrativas como faturamento, 
emissão de Notas Fiscais, departa-
mento de cobranças e afins. Residir 
em Indaiatuba. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ SE-
CRETARIA (7900): Superior Comple-
to em áreas administrativas. Pacote 
Office (domínio ferramenta excel). Vi-
vência 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. 
AUXILIAR ALMOXARIFE (7905): 
Ensino médio completo. Vivência em 
almoxarifado/expedição. Curso de op. 
empilhadeira. Disp total de horário. 
Residir em Indaiatuba.
AUXILIAR LIMPEZA/ PRODUÇÃO 
(7892): Ensino Médio Completo. Vivên-
cia 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. 
COMPRADOR (7913): Ambos os se-
xos. Superior completo ou cursando. 
Vivência na função. Conhecimento em 
sistema integrado SAP(mandatório) 
Inglês nível intermediário ( diferencial). 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 

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:

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência na 
função. Disponibilidade para trabalhar das 
14:00 às 22:00. Desejável ter condução própria.
AUXILIAR DE LIMPEZA – Desejável 
experiência em limpeza residencial. Dispo-
nibilidade de horários. 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - 
Masculino. Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços gerais de limpe-
za, jardinagem, pequenos reparos na área hi-
dráulica e elétrica, e manutenção de piscinas.

| Mais Expressão

Zelador - Experiência na função. Desejável 
conhecimentos com serviços de portaria, en-
trega de correspondências, medição de gás 
e água, limpeza, jardinagem, piscina e pe-
quenos reparos na área hidráulica e elétrica. 

ESTAMOS CADASTRANDO:

PORTEIRO - Masculino. Desejável expe-
riência em Portaria e Ronda. Possuir CNH 
A/B (carro e moto), desejável ter condução 
própria. Ter disponibilidade de horários para 
escala 12X36 e conhecimento de informática.
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